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RESUMO 

 

 

Este trabalho da linha de pesquisa, Cultura e Processos Educacionais, interroga o sentido e a 
finalidade das reformas acadêmicas do ensino de graduação da Universidade Federal de 
Goiás, realizadas a partir de 1982 e de 2002, respectivamente. Trata-se de uma pesquisa 
teórica de caráter histórico e filosófico que se fundamenta no estudo dos documentos e textos 
publicados sobre o tema. O exercício da reflexão sobre as principais idéias, proposições e 
argumentações tem a intenção de compreender as contradições e relações entre as reformas do 
ensino de graduação da UFG e as transformações históricas, o contexto social, político e 
econômico no qual elas se inserem, bem como o nascimento da universidade que se constituiu 
na Idade Média como instituição social de formação humana. Com o advento da 
Modernidade, da sociedade capitalista, do ideário liberal e neoliberal, com a ascensão e o 
poder da ciência, da tecnologia e da pesquisa, a universidade é reestruturada e caminha na 
lógica do funcional, do operacional e do organizacional, assumindo-se como organização 
administrada nos moldes da gestão empresarial. O estudo teórico pensa a origem e o sentido 
da universidade brasileira como instituição e seu processo de racionalização modernizadora 
que se iniciou oficialmente com a Reforma Universitária de 1968, cujas referências foram os 
princípios de burocracia, produtividade, eficácia e flexibilidade, seguindo o modelo 
administrativo das universidades e empresas norte-americanas. A pesquisa documental sobre 
a reforma acadêmica do ensino de graduação de 1983 mostra que, desde sua criação em 1960, 
a UFG adere aos princípios dessa Reforma Universitária; contextualiza a UFG na década de 
1980 e chega à conclusão que ao estabelecer a crítica ao sistema de créditos e instaurar o 
seriado anual, a reforma de 1983 teve como finalidade a busca do sentido de universidade 
como instituição social de formação e o exercício de sua autonomia. A discussão das reformas 
neoliberais e da universidade operacional da década de 1990 apresenta o contexto da reforma 
do ensino de graduação da UFG de 2002, em que o regime de matrícula por disciplina e a 
semestralidade das atividades acadêmicas foram retomados. Por fim questiona a proximidade 
da reforma de 2002 aos princípios da Reforma Universitária de 1968 e ao sentido de 
universidade como organização administrada para a profissionalização e para o 
desenvolvimento da pesquisa. 
 
Palavras-chave: universidade, reformas, ensino de graduação, instituição, organização. 
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RESUMEN 
 
 
 Este trabajo de la línea de investigación, Cultura e Procesos Educativos cuestiona el 
significado y finalidades de las reformas académicas de la enseñanza de pregrado en la 
Universidad Federal de Goiás que fueron realizadas a partir de 1982 y 2002, respectivamente. 
Esta es una investigación teórica, histórica y filosófica que se basa en el análisis de 
documentos y textos publicados sobre las reformas. El ejercicio de la reflexión crítica sobre 
las principales ideas y propuestas y sobre la a coherencia interna de los argumentos tuvo como 
objetivo desvelar las contradicciones y las relaciones con los cambios históricos y el contexto 
social, político y económico en el que están inmersos. Hemos tratado de  comprender en su 
origen en la Edad Media como la universidad se organizó como una institución social de 
formación humana. Con el advenimiento de la modernidad, de la sociedad capitalista, de la 
ideología liberal y neoliberal, con la ascensión y el poder da la ciencia, de la tecnología y de 
la investigación, la universidad es reestructurada y comienza desarrollar por las fases 
funcional, operacional y organizacional asumiendo como una organización  administrada en 
los modelos de gestión empresarial. El estudio teórico también ha explicitado el origen y el 
significado de la universidad brasileña como institución y su proceso de  racionalización 
modernizada que se inició oficialmente con la Reforma Universitaria de 1968, teniendo como 
referencias los principios de la burocracia, la productividad, la eficiencia y de la flexibilidad 
siguiendo el modelo administrativo de las universidades y las empresas de EE.UU. La 
investigación documental sobre la reforma académica de la enseñanza de pregrado en 1983 
mostró que, desde su creación en la década de 1960, la UFG se adhirió a los principios de esta 
reforma universitaria. La investigación documental ha intentado contextualizar la UFG al lado 
de la fase funcional que fue característica de la década de 1980 y llegó a la conclusión de que 
la reforma de 1983, al establecer una crítica al sistema de crédito y establecer la serie anual, 
tenía la intención de buscar el sentido de la universidad como una institución académica y el 
ejercicio de su autonomía. La discusión de las reformas neoliberales y de la Universidad 
operacional de 1990 presentó el contexto de la reforma de la enseñanza de pregrado de la 
UFG en el año 2002, donde el sistema de registro por asignaturas y las actividades 
académicas   semestrales se reanudaron. Por último cuestionamos la cercanía de la reforma de 
2002 a los principios de la reforma universitaria en 1968, y al sentido de la universidad como 
una organización administrada para fomentar la profesionalización  y el desarrollo de la 
investigación. 

Palabras clave: universidad, reformas, enseñanza de pregrado, institución, organización. 
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ABSTRACT 

 
 
This study of the line search, Culture and Educational Processes question the meaning and the 
objective of the academic reform of undergraduate education at the Federal University of 
Goias which were made from 1982 and 2002, respectively. This is a theoretical research of 
historical and philosophical analysis that relied on documents and texts published on the 
reforms.  The exercise of critical reflection on the main ideas and proposals and on the 
internal coherence of arguments aimed at revealing their contradictions and relations with the 
historical changes and social, political and economic context in which they are embedded. We 
tried to understand its origin in medieval as the university was organized as a social institution 
of human development. With the advent of modernity, capitalist society, the liberal and 
neoliberal ideology, with the rise and power of science, technology and research, the 
university is restructured and passes through the phases to develop functional, operational and 
organizational assuming administered as an organization along the lines of business 
management. The theoretical study also explained the origin and meaning of the Brazilian 
university as an institution and its modernizing rationalization process that began formally 
with the University Reform of 1968, the references were the principles of bureaucracy, 
productivity, efficiency and flexibility following the model of university administrators and 
U.S. companies. The documents research on the academic reform of undergraduate education 
in 1983 showed that since its creation in the 60s, the UFG adhered to the tenets of the 
university reform. The desk research aimed to contextualize the  UFG functional’ phase 
characteristic of the 80s and concluded that the reform of 1983, to establish a critique of the 
credit system and establish the annual series, was intended to search for the meaning of the 
university as academic institution and the exercise of their autonomy. The discussion of 
neoliberal reforms and the university operating in the 90s presented the context of the reform 
of undergraduate education at UFG in 2002, when the scheme of registration for semester 
payment discipline and academic activities were resumed. Finally questioned the proximity of 
the 2002 reform to the principles of university reform in 1968, and the sense of college as an 
organization run for the professionalization and development of the research. 
 
 
Key words: university, reforms, undergraduate education, institution, organization 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A universidade no seu nascimento era definida como um conjunto de escolas de 

mestres e alunos, organizados segundo o modelo das corporações de ofício que se 

espalhavam pelas cidades da Europa do século XIII. Reconhecida como uma das criações 

mais originais e fecundas da civilização do Ocidente foi a principal instituição do sistema 

educativo medieval, sendo caracterizada por um dinamismo criador, alto grau de autonomia, 

de crítica e inúmeros conflitos internos. Em Bolonha, Paris e Oxford surgiram as primeiras 

universidades, onde se ministravam uma única disciplina e às vezes mais de uma como o 

direito, a medicina, a filosofia e a teologia. Apesar de importante o saber pragmático e 

profissional, não era a única nem a principal fonte de aspiração para o estudo. Existia uma 

consciência dos valores específicos da cultura erudita medieval, especialmente por parte da 

corporação dos mestres em suas cátedras cuja maior preocupação era a busca dos amplos 

saberes e de autoridades intelectuais ricas o suficiente para oferecer aos estudantes mais do 

que saberes técnicos. O trabalho coletivo desenvolvido pelos intelectuais era o de ler, 

comentar e pôr as questões da cultura antiga em debate, o que acabou por constituir a 

universidade como instituição de busca, sistematização, questionamento e difusão do saber, 

com implicações em toda a realidade social.  

A questão atual que se contrapõe diretamente ao sentido que deu origem à 

universidade no século XIII é a busca da finalidade prática e da utilidade, a ênfase na 

formação profissional e técnica aprisionada às exigências dos interesses econômicos, 

científicos e tecnológicos, bem como uma maior importância conferida à gestão da 

universidade ao lado das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, especialmente 

nas universidades públicas. 

Os princípios que nortearam a constituição da sociedade moderna como o 

utilitarismo, o pragmatismo, a racionalidade instrumental e o paradigma técnico-científico 

formam a base da administração da universidade. O sistema computacional de controle da 

vida acadêmica passa a ter uma desmedida importância na dinâmica curricular, 

particularmente, na caracterização das disciplinas, quanto ao tempo de duração, horários, 

classificação dos alunos que poderão se matricular numa determinada disciplina de natureza 

obrigatória, livre, optativa, teórica ou prática, no controle da integralização curricular, das 
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colações de grau e expedição de documentos relativos à vida da instituição e dos que nela 

trabalham ou estudam, bem como o controle do trabalho e da vida dos professores. Ou seja, as 

atividades que deveriam ser meios de ação acabam se impondo e ditando regras que 

interferem na existência e na definição do caráter e das finalidades do trabalho acadêmico. 

O paradigma técnico-científico, cada vez mais, ganha espaço no ensino e na pesquisa 

em detrimento de seu caráter filosófico, de abertura para o todo, de crítica e questionamento 

da realidade. O movimento atual é o de adaptação da universidade à sociedade com a perda do 

pensamento crítico, do debate das teses divergentes, da interrogação das idéias e práticas, do 

sentido e dos princípios que constituíram a universidade e sustentaram sua existência ao longo 

de quase oito séculos, hoje isso lhe parece estranho.  

Em contraposição a essa tendência, a intenção desse estudo é pensar as reformas do 

ensino de graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG), dos anos de 1983 e de 2002, o 

que implica pôr como objeto de reflexão o conceito de universidade e sua relação com a 

sociedade, com a política, a economia e o Estado, assim como suas práticas, em especial, o 

ensino, a pesquisa e a formação. As mudanças na estrutura curricular quanto ao tipo de regime 

acadêmico são historicamente justificadas em função de sua adequação ou não às 

necessidades do chamado mercado e da formação de mão de obra qualificada para atender às 

demandas das profissões, da burocracia estatal e das empresas. 

A própria Reforma Universitária de 1968 foi elaborada sob o ideário da 

modernização do ensino superior com vistas à formação técnico-profissionalizante para 

atender às necessidades da expansão do capital no Brasil. Assim, para atender a essa demanda 

e aos interesses a ela ligados seria fundamental que a organização, a dinâmica curricular e a 

estrutura acadêmica reproduzissem a mesma racionalidade administrativa que rege a 

organização, a dinâmica e a estrutura das empresas, com ênfase na flexibilização dos 

currículos, na liberdade individual, no sistema de créditos, cuja lógica é semelhante à do 

consumo, em que a soma da carga horária das disciplinas cursadas são creditadas no histórico 

escolar até que o aluno conclua o curso e integralize o currículo. 

A reforma acadêmica do ensino de graduação, iniciada em 1983 e implementada a 

partir de 1984, instaurou o seriado anual na UFG e questionou a fragmentação da formação e 

do saber provocada pela Reforma Universitária de 1968. No contexto dessa reforma as 

universidades brasileiras acabaram adotando o sistema de créditos, a semestralização dos 

períodos letivos e o regime de matrícula por disciplina. Os cursos de graduação passaram 

então a conviver com problemas que antes não existiam, como o aumento da burocratização e 
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dos custos com a matrícula semestral, o grande envolvimento dos professores com as tarefas 

administrativas e de controle acadêmico, a preocupação dos estudantes em conseguirem 

efetivar a matrícula em disciplinas e a diminuição do tempo para o estudo e o aprofundamento 

teórico do saber.  

Nessa perspectiva, o problema central que norteia a presente pesquisa é o 

questionamento do sentido e da finalidade das reformas acadêmicas da UFG: do regime de 

créditos e inscrição em disciplinas para o regime seriado anual, em 1983, e deste para o 

Regulamento Geral de Cursos de Graduação (RGCG), em 2002, que retornou ao regime 

semestral de inscrição em disciplinas. Tal delimitação da temática tem sua motivação ligada à 

minha trajetória acadêmica. Em junho de 2003, quando assumi a coordenação do curso de 

Educação Física, participei da reforma curricular que implantaria as novas determinações das 

diretrizes curriculares para os cursos de formação de professores e as regras provenientes do 

novo regime acadêmico da UFG, o RGCG. A aprovação do RGCG se deu no ano anterior, em 

2002, com a resolução Consuni nº 06/2002 que definiu, dentre outras coisas, a organização 

das atividades acadêmicas dos cursos de graduação em semestres letivos, estruturando-as em 

três conjuntos de conteúdos (núcleo comum, núcleo específico e núcleo livre), com 

disciplinas obrigatórias, de inscrição compulsória, com base em pré-requisitos, disciplinas 

optativas e eletivas, além do regime de matrícula e inscrição em disciplinas. Com o RGCG, a 

UFG reassume a mesma lógica do sistema de créditos, entretanto com o nome de regime 

seriado semestral. 

Em quatro anos de participação na Câmara de Graduação da UFG, como 

coordenadora, entre os anos de 2003 e 2007, observei que os problemas decorrentes do novo 

regime integraram a pauta de quase todas as reuniões, como as dificuldades de efetivação do 

núcleo livre, as mudanças em vários artigos do RGCG (Res. 06/2002) que não se adequavam 

à realidade dos cursos e à estrutura material e humana da universidade.  Destaca-se a ausência 

de condições objetivas, em especial o número reduzido de professores e servidores técnico-

administrativos, de salas de aulas e laboratórios, o que dificultava, e às vezes impossibilitava, 

a oferta de disciplinas do núcleo livre, o sistema de matrículas e a inscrição em disciplinas. 

Diante de tantos problemas operacionais a serem discutidos, não foram poucas vezes que os 

coordenadores de curso externalizaram os sentimentos de angústia e impotência diante 

daquela tarefa institucional. Cheguei à conclusão, como coordenadora, que havíamos perdido 

a noção de totalidade no que se referia à condução do ensino de graduação. Não questionamos 

a lógica curricular que traria tantos problemas nem as implicações mediatas e imediatas 
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dessas questões na formação acadêmica. As atenções se voltavam para a superação dos 

problemas imediatos a fim de que se instaurasse uma rotina que contribuísse para a 

normalização das funções administrativas em relação ao controle das informações e dos 

cadastros acadêmicos. 

As obras de referência fundamentaram este estudo com a intenção de interpretar e 

questionar as proposições, as ideias centrais e a coerência interna das argumentações dos 

textos e documentos. O exercício teórico foi de desvelar a aparência da realidade em busca 

das raízes que constituem seus conceitos. Procurei identificar as principais contradições e 

estabelecer os nexos mediadores entre as reformas e o contexto social, político e econômico 

em que estavam inseridas.  

As fontes da investigação abrangeram as atas de reuniões, as resoluções que 

aprovaram as reformas acadêmicas, os relatórios das comissões, as portarias, o estatuto e o 

regimento geral da UFG, os processos em que constam os percursos de construção das 

reformas, assim como os demais documentos que registraram os fatos, as normas, as críticas, 

os princípios, os conceitos e os critérios que justificaram as mudanças. Dentre eles 

destacamos: a resolução 0184/83 que fixa os princípios e critérios para elaboração dos 

currículos plenos; a resolução 0194/84 que dispõe sobre a opção pelo regime seriado anual, o 

relatório da comissão que examinou a situação do regime de créditos na UFG, apresentando a 

avaliação de seus aspectos positivos e negativos e o processo que contém os documentos que 

registraram o debate e a aprovação do Regulamento Geral de Cursos de Graduação da UFG 

de 2002. A investigação documental mostra como a UFG a partir de 1983, busca exercer sua 

autonomia como instituição social, ao questionar a Reforma Universitária de 1968 e superar 

algumas de suas implicações, ao passo que, a partir de 2002, adere aos princípios e à lógica 

dessa reforma e da organização administrada. 

O capítulo primeiro da tese busca a compreensão do sentido da universidade como 

instituição acadêmica em sua origem medieval no século XIII e mostra como as 

transformações produzidas na estrutura econômica, a partir do surgimento da sociedade 

capitalista e da Modernidade levaram à mudança do sentido e da finalidade da universidade 

clássica européia. Discute o contexto e as ideias que estiveram na origem da universidade no 

Brasil e a ela deram sentido, o movimento de modernização da universidade brasileira que 

teve na Reforma Universitária de 1968 seu impulso principal, mas que já era objeto de debate 

e reformas internas em algumas instituições, desde a década de 1950. Esse processo de 

modernização representou um movimento gradativo de adaptação e adequação burocrática 
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das universidades nacionais às mudanças econômicas, políticas e culturais em curso no país. 

A referência teórica teve como base estudiosos da história da universidade em sua origem 

medieval do século XIII, a crítica de Michel Freitag à transformação da instituição 

universitária em organização administrada na Modernidade de intelectuais da universidade 

brasileira como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Irene R. Cardoso, Luiz Antônio 

Cunha, Marilena Chauí e Ildeu M. Coêlho.  

A discussão conceitual e histórica desenvolvida no primeiro capítulo tem como 

intenção mostrar o movimento de constituição e mutação da idéia e das práticas sociais que 

levaram ao nascimento e à consolidação da instituição universidade, cuja totalidade é bem 

mais que a simples reunião de escolas e cursos isolados. Nessa perspectiva, o conceito que 

fundamenta este trabalho é o de universidade e não o de ensino superior, apesar de que no 

Brasil sempre prevaleceu, do ponto de vista quantitativo, os estabelecimentos de ensino 

superior caracterizados como escolas, centros de ensino, institutos e faculdades isoladas em 

relação ao número reduzido de universidades. Essa observação é necessária justamente 

porque essa pesquisa se volta para o questionamento dos diferentes sentidos de universidade 

que pressupõem as duas reformas do ensino de graduação da UFG.  

Ao iniciar o estudo sobre a universidade e seu projeto de formação, o que envolve a 

questão do ensino e da pesquisa, procurei compreender como ao longo da Idade Moderna a 

pesquisa científica passa a se comprometer com a reprodução do capital e com os mecanismos 

de manutenção no poder das grandes organizações empresariais. Em meio a esse contexto 

ocorre uma inversão do sentido e da finalidade da universidade; o ensino e a formação 

assumem cada vez mais posição secundária e a pesquisa científica passa a ser sua principal 

atividade acadêmica. Nessa lógica ambos têm sua legitimidade limitada pelas demandas da 

profissionalização, pela satisfação das necessidades do mercado, pela formação de mão de 

obra para a burocracia estatal e para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. 

A autonomia da universidade sempre foi um processo permanente de busca e de luta 

por parte dos professores e alunos, como mostram os estudiosos da universidade medieval. 

Especialmente no século XIII em que surgiram as primeiras universidades, várias foram as 

vezes em que professores e estudantes fizeram greve ou mudaram de cidade para defenderem 

a autonomia do saber, do ensino, da pesquisa e de suas normas e princípios internos, contra os 

interesses políticos do poder hegemônico formados pela Igreja, pela monarquia,  ou do poder 

local das comunas. Com a Modernidade os obstáculos para a realização da autonomia vão 

aumentar significativamente. Este fato se deve ao crescente poder do capital manifesto no 
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processo de mundialização da tecnologia, da indústria cultural, da mercadorização do trabalho 

e das instituições, além da burocracia e da tecnocracia do Estado-Nação, que põem sob 

controle dos interesses econômicos, as normas, valores, saberes e relações próprias do 

trabalho intelectual, que se vê cada vez mais dependente de decisões e legitimações externas. 

Este movimento de perda gradativa da autonomia e do compromisso com a humanização da 

civilização, expressa o que Freitag (1995) chama de naufrágio da universidade. Porém, essa 

situação não impede que movimentos de resistência contrários à adesão e à adaptação da 

universidade e de seus intelectuais à lógica instrumental e dominadora do capital possam 

surgir e fazerem valer seu posicionamento teórico e político frente à heteronomia crescente da 

universidade. Por isso é fundamental desvelar, denunciar e criticar como se dão interna e 

sutilmente tais processos.  

O segundo capítulo é uma síntese da análise dos documentos que registraram a 

reforma acadêmica do ensino de graduação da UFG, realizada a partir de 1983, que implantou 

o regime seriado anual em substituição ao sistema de créditos. Discute as características que o 

ensino de graduação passa a assumir a partir da Reforma Universitária de 1968, com o início 

do sistema de créditos, o regime de matrícula por disciplina e a semestralização do ano letivo. 

Mostra que o sentido acadêmico da UFG desde sua origem era a formação profissional e a 

preocupação com a racionalização modernizadora da administração da vida acadêmica, temas 

que estavam em pleno debate nacional durante o processo de constituição dessa universidade 

em 1960. Contextualiza a UFG nos anos de 1980 em meio à expansão eufórica do ensino 

superior em Goiás e suas possíveis relações com a universidade funcional e de resultados. A 

reforma do ensino de graduação de 1983, com a criação do regime seriado anual, foi uma 

tentativa de superar os problemas gerados pelos quinze anos de reforma universitária e propor 

uma nova racionalidade e prática acadêmica, comprometidas com uma instituição cuja 

finalidade é a formação rigorosa e a busca pelo saber por meio do ensino e da pesquisa vistos 

como fundamentais no processo de consolidação da universidade.  

O terceiro capítulo discute as implicações das reformas neoliberais e da universidade 

operacional de 1990 para a UFG, estuda os documentos da reforma de 2002, que implantou o 

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação na UFG e com ele o retorno ao regime de 

matrícula e de inscrição em disciplinas, além da semestralização das atividades acadêmicas. A 

intenção foi mostrar como surgiu no meio docente o questionamento ao regime seriado anual 

e identificar a insatisfação manifesta em alguns artigos e documentos publicados pela Pró-

Reitoria de Graduação, desde final do ano de 1995. A partir daí buscamos saber quais os 
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argumentos que fundamentaram a crítica ao regime seriado anual e quais as propostas 

apresentadas para a reestruturação e normatização dos currículos. O que se destaca da 

investigação realizada é a preocupação crescente com a forma e os meios de gestão do 

controle da vida acadêmica, tendo em vista a organização de regras flexíveis de planejamento, 

operacionalização curricular e trabalho docente que ponha em primeiro lugar as atividades de 

pesquisa e pós-graduação em detrimento das atividades de ensino. Explicita também as 

rupturas e continuidades do movimento reformista do ensino de graduação da UFG em 

relação à Reforma Universitária de 1968. Questiona as ideias que se apresentam como 

fundamentos que dão sentido ao ensino de graduação e à própria universidade na atualidade. 

Ou seja, quais são as implicações para a sociedade e para a universidade, quando esta passa da 

condição de instituição para a de organização administrada centrada no princípio de 

flexibilidade? Para elaborar essa reflexão os trabalhos de Christian Laval, Michel Freitag, 

Vincent de Gaulejac foram as principais referências teóricas. 
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CAPÍTULO I 

 

Universidade: da origem medieval como instituição acadêmica de formação 
ao sentido moderno de organização administrada para o desenvolvimento 

da pesquisa. 

 

Este capítulo discute em uma perspectiva histórica e filosófica as transformações do 

contexto social, político e econômico que explicam o nascimento da universidade na Idade 

Média como instituição social de formação humana; a reestruturação da universidade clássica 

com o advento da Modernidade, da sociedade capitalista, do ideário liberal e neoliberal, a 

ascensão e o poder da ciência, da tecnologia e da pesquisa, com base na lógica funcional e 

operacional, assumindo-se como organização administrada nos moldes da gestão empresarial. 

O estudo teórico pensa também a origem e o sentido da universidade brasileira como 

instituição e seu processo de racionalização modernizadora que se iniciou oficialmente com a 

Reforma Universitária de 1968, cujas referências foram os princípios de burocracia, 

produtividade, eficácia e flexibilidade, seguindo o modelo administrativo das universidades e 

empresas norte-americanas. 

 

1.1 Origem e sentido da constituição da universidade na Idade Média 
 

A compreensão dos problemas que envolvem a universidade nos dias atuais exige 

investigar o passado em busca das raízes que a fundaram. O estudo da gênese da universidade 

pode lançar luzes sobre as questões postas hoje para o ensino de graduação como o regime 

acadêmico, a estrutura dos currículos, as reformas institucionais, o ensino, a pesquisa, a 

autonomia e as condições de trabalho intelectual.  O movimento da história pode revelar a 

lógica inerente a essa instituição, o sentido de sua existência, os aspectos que definiram seu 

sentido, princípios, forma e finalidade. 

O contexto medieval de poder político, cultural e econômico da Igreja Católica foi o 

cenário em que a universidade surgiu geradora de novas ideias, de grandes embates 

intelectuais, de crises e mudanças no pensamento medieval, com implicações em toda a 

sociedade. O medievo não é um período da história da humanidade como um todo, mas um 

período da história da Europa, em que o cristianismo se consolidou como base da formação da 
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cultura ocidental. Conforme Ullman (2000, p.31), os aspectos mais relevantes que 

caracterizaram o período histórico da Idade Média, são o teocentrismo, unidade da fé católica 

diante das ameaças das heresias, a filosofia e teologia escolástica, o domínio dos papas e dos 

imperadores, o feudalismo, as corporações, as cruzadas, as ordens mendicantes, a inquisição, 

a preservação da cultura clássica romana e a recuperação da cultura e da filosofia gregas.   

Após o crescimento das cidades durante o Império Romano, seguiu-se um longo 

período de ruralização na Europa medieval, aproximadamente, até o século XI. Esse 

fenômeno foi provocado pelas invasões bárbaras, pela fome, pelas mudanças climáticas, pelas 

guerras e pela formação dos feudos1. Nos séculos XII e XIII, surgiu uma Europa urbana, 

centrada nas cidades que se caracterizaram como centros de troca, de produção e de consumo 

dos produtos provenientes do campo, das atividades artesanais, das oficinas e das fábricas 

comercializados nos mercados e nas feiras e que, diferentemente das cidades antigas terão só 

secundariamente uma função militar. O renascimento das cidades gerou uma alta 

concentração demográfica, propiciou o aparecimento de uma classe interessada no direito 

romano, a burguesia nascente, favoreceu a intensificação das relações com outras culturas e 

ampliou o contato com civilizações desconhecidas do mundo oriental devido às cruzadas, à 

concentração cultural e à formação das corporações de ofício.  

As cidades são centros de irradiação na circulação dos homens, tão plenas de 
idéias como de mercadorias, lugares de trocas, mercados e encruzilhadas do 
comércio intelectual. Durante o século XII, quando o ocidente nada tem a 
exportar além de matérias-primas, embora já esteja despontando o 
desenvolvimento têxtil, os produtos raros e os objetos de valor vêm do 
Oriente, de Bizâncio, Damasco, Bagdá ou de Córdoba. Junto com as 
especiarias e as sedas os manuscritos trazem a cultura greco-árabe para o 
Ocidente cristão. (LE GOFF, 1995, p.25). 

Para além do clero, da nobreza e dos camponeses, os novos personagens sociais da 

vida urbana − os burgueses, os trabalhadores manuais e os trabalhadores intelectuais − 

formaram o conjunto responsável pelo grande êxito do desenvolvimento econômico, cultural, 

comercial e educacional das cidades. O surgimento dos intelectuais como homens diferentes 

dos demais citadinos e cuja atividade profissional, era a arte de ler, estudar, escrever e ensinar, 

só ocorre junto com o renascimento e o desenvolvimento comercial e artesanal das cidades no 

século XII. “Intelectual designa os que fazem do pensar e do ensinar seu pensamento uma 

                                                 
1 Uma boa síntese para o iniciante nos estudos sobre a Idade Média, com vistas à compreensão das estruturas 
demográficas, econômicas, políticas, eclesiásticas, sociais, culturais, cotidianas e mentais, pode ser encontrada 
na obra de Hilário Franco Junior (2005): A Idade Média: nascimento do Ocidente. 
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profissão. Essa aliança entre a reflexão pessoal e sua difusão através do ensino caracterizava o 

intelectual.” (LE GOFF, 1995, p.17). 

As escolas urbanas correspondentes hoje, ao ensino primário e secundário, recebiam 

muitos estudantes atingindo de forma crescente um número maior de jovens cristãos. A 

expansão e o aprofundamento dos estudos, a afirmação da escolástica e o movimento das 

ordens mendicantes, formadas por frades que surgiram e se estabeleceram nas cidades, 

também compunham o contexto de nascimento das universidades. Os frades mendicantes, 

franciscanos e dominicanos tiveram participação ativa no meio urbano, com ações decisivas 

na formação de uma nova mentalidade cristã, com expressiva participação nas universidades e 

nos debates filosóficos e teológicos, sobretudo por meio de seus grandes mestres, como 

Tomás de Aquino e São Boaventura, de acordo com Le Goff (2007, p.143-144). 

Antecederam às universidades as escolas paroquiais monacais, catedralícias e 

palatinas, que equivaleriam hoje ao ensino fundamental e médio. Essas escolas não 

respondiam mais às necessidades do saber em face das novas ciências, da filosofia, da 

teologia, do direito, da medicina, da história natural e da astronomia, embora tenham sido 

fundamentais para a organização do ensino conduzida pela Igreja católica. De acordo com 

Ullmann (2000, p.35), mesmo que poucos tivessem acesso ao ensino ministrado, são a essas 

escolas e ao trabalho desenvolvido por elas que se deve o fato de o cristianismo não ter 

permanecido no nível quase mitológico.  

As escolas monacais cuja maior preocupação centrava-se na formação religiosa, 

cultural e política tiveram como grande referência Santo Agostinho (354-430), que introduziu 

a formação de sacerdotes no seminário em Tagaste, na África. Mas foi com São Bento (480-

543), que culminou o movimento monástico no Ocidente, irradiando-se inicialmente pela 

Itália, França e Irlanda. Essas escolas cultivavam o latim e o grego, possuíam bibliotecas e 

sala de copistas, onde os monges faziam tradução e cópias de manuscritos antigos, 

fundamentais para o desenvolvimento posterior da cultura do livro, da formação superior e 

principal instrumento de trabalho dos mestres e estudantes. Graças à dedicação, ao trabalho 

lento e cuidadoso dos copistas nas escolas monacais e nos mosteiros, durante séculos, grande 

parte da cultura greco-romana foi conservada, constituindo-se um solo fértil de pesquisas para 

os intelectuais das universidades. (ULLMANN, 2000, p. 34-35) 

Conforme D’Irsay (1933, p. 46-57), as escolas catedralícias ou episcopais surgiram 

com o renascimento urbano do século XII. As cidades tornaram-se gradativamente centros de 

desenvolvimento da vida intelectual, literária, política e comercial, atraindo aos poucos 
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mestres e estudantes. As migrações de eruditos aumentam cada vez mais constituindo um 

mundo escolar com certa uniformidade quanto à busca pela educação. As escolas palatinas 

eram escolas construídas junto aos palácios voltadas para a aprendizagem das artes, da guerra 

e da administração para os nobres. O ensino era ministrado em latim, o que estabeleceu uma 

unidade cultural nas camadas doutas do Ocidente: “Império e religião entendiam-se no 

mesmo idioma” (ULLMANN, 2000, p.46). 

Localizadas junto às sedes episcopais, às portas das igrejas e em volta do claustro as 

escolas tornaram-se locais públicos que ministravam a formação clerical, os estudos seculares, 

a ciência, as artes e a teologia. Foram criadas e organizadas pela regra de São Crodegango, 

bispo de Metz, aproximadamente pelos anos de 750, regra em que os trabalhos eram 

distribuídos, a disciplina escolar e a formação espiritual postas em destaque. Eram dirigidas 

por um professor considerado como homem sério, cheio de ideais e de saber, conhecido então 

como scholasticus, magister scholae, grammaticus ou didascalus. O programa de estudos era 

composto pelas artes liberales2, filosofia, teologia e direito canônico. Intimamente ligadas à 

vida da catedral, sob a dependência do bispo, essas escolas foram precursoras do surgimento 

das universidades, espalhadas, sobretudo, na Itália e na França.  

O trivium3 e o quadrivium4 eram considerados saberes simples diante das novas 

ciências que vinham, sobretudo do Oriente, por meio dos árabes. A descoberta de Aristóteles 

desestabilizou o ambiente intelectual do século XII e conferiu uma nova dinâmica espiritual 

ao século XIII. Da obra de Aristóteles, os medievais conheciam até o Século X, apenas seus 

escritos sobre Lógica, traduzidos para o latim pelo romano Boécio (480-525). São os árabes 

Avicena (980) e Averróis (1126) que vão traduzi-la do grego para o árabe. No século XII, em 

Toledo, cidade reconquistada pelos cristãos, uma escola vai traduzir Aristóteles do árabe para 

o espanhol e do espanhol para o latim, colocando à disposição da civilização ocidental, pela 

primeira vez, outra interpretação do mundo, completamente diferente da que havia até então.  

                                                 
2 As artes liberales, ou as sete colunas da sabedoria, continham o trivium e o quadrivium. Significava ensino ou 
ars, um sistema de formação geral, existente desde a Antiguidade. No medievo, as artes liberales eram 
consideradas propedêuticas ao ensino bíblico e científico. Diziam respeito aos homens livres, cultores do espírito 
em oposição às artes illiberales, - típicas do trabalho corporal, conforme Ullmann, (2000, p. 43 -50). 
3 O trivium ou artes sermonales compunha a primeira parte do programa de estudos das artes liberais. Abrangia 
estudos de gramática, retórica, dialética e equivalia ao grau literário. O ensino de gramática abrangia os estudos 
dos gramáticos e dos autores clássicos, composição em latim, sob forma de prosa e verso, leitura dos Santos 
Padres e noções do direito romano; leitura de autores latinos: Virgílio, Ovídio, Horácio, Terêncio, Prudêncio, 
Fortunato. A retórica como arte de falar os discursos de Cícero e Quintiliano. A dialética era ensinada como 
lógica para desenvolver o raciocínio e solucionar sofismas, conforme Ullmann, (2000, p. 51). 
4 Com poucos avanços, o quadrivium ou artes reales compunha a segunda parte das artes liberales, abrangia 
estudos de aritmética, geometria, astronomia e música e equivalia ao grau científico, conforme Ullmann, (2000, 
p. 51). 
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Os melhores estudantes procuravam os colégios superiores diocesanos que formavam 

os melhores alunos e tinham os melhores mestres que acabaram por se estabelecer nos centros 

urbanos e rapidamente formaram uma corporação de ofício própria, fato que tornou possível 

sua independência intelectual em relação à ingerência dos poderes locais, civis e eclesiásticos, 

conforme Ullmann (2000, p. 98).  A formação de corporações ou grêmios sob o nome de 

universitas seguiu a tendência urbana da época de formação de corporações para a defesa dos 

direitos diante do poder estabelecido, o que significava na verdade a constituição de 

comunidades de vida e de interesses, ou seja, das universitates5.  

No ocaso do século XII e, por largo tempo depois, universitas aplicava-se à 
corporação dos comerciantes, dos artífices, dos barbeiros, ou seja, a uma 
associação de pessoas com ocupações idênticas, a fim de salvaguardarem os 
seus interesses. A mesma terminologia passaram a usá-la os estudantes e os 
professores desde fins do século XII, constituindo a universitas magistrorum 
et scholarium, em Paris, e a universitas scholarium em Bolonha, separada do 
collegium ou societas dos mestres. (ULLMANN, 2000, p. 101-102). 

A organização formal das universidades foi definida pelo conjunto das escolas com 

seus mestres e alunos. Não foi condição para a organização da universitas, contar com várias 

faculdades de diferentes áreas de conhecimento. A concessão do diploma que licenciava o 

mestre para a docência, conferindo-lhe a licentia ubique docendi, seguia o estabelecido nos 

documentos pontifícios. Essa influência da Igreja sobre as estruturas universitárias medievais 

“é devido, em grande parte, à hegemonia do Papado, sobre o monarca e os países europeus.” 

(ULLMANN, 2000, p. 102). Os imperadores e os papas [interessados em dispor de homens 

sábios e cultos nas ciências profanas e na teologia, sacra doctrina] estimularam o surgimento, 

o crescimento e a afirmação das universidades. 

Conforme Boehner e Gilson (1995, p.355), o termo universitas não designava um 

conjunto de edificações organizadas num certo lugar. Na Idade Média, ele se referia à reunião 

de alunos e professores provenientes de diferentes províncias e regiões e que se dirigiam para 

um determinado lugar que havia se tornado famoso pelo que aí se cultivava em termos de 

estudo, reflexão, interrogação e formação. A universidade do século XIII foi a principal 

instituição do sistema educativo medieval, reconhecida como uma das criações mais originais 

                                                 
5 “Entre os romanos, o termo universitas designava um colégio, uma associação. Na Idade Média, aplicou-se a 
um conjunto de pessoas, usou-se como fórmula de tratamento, no início das cartas – universitas vestra (a todos 
vós) - que soava como nossa fórmula ‘prezados senhores’ e também serviu para designar uma pessoa jurídica, tal 
como universitas mercatorum, corporação dos comerciantes.” (NUNES, Ruy Afonso Costa, 1979, in: 
ULLMANN, 2000, p. 101). 
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e fecundas da civilização do Ocidente medieval, caracterizada por um dinamismo criador, um 

alto grau de autonomia e por inúmeros conflitos internos.  

Bolonha, Paris e Oxford foram as cidades em que surgiram as primeiras 

universidades, semelhantes a federações de escolas, que ministravam uma ou mais áreas do 

saber – artes ou filosofia, direito, medicina, teologia. O aspecto comum que as caracterizavam 

já na sua origem era a natureza corporativa e autônoma.   

Ser autônomo significa ser mestre de seu recrutamento, poder dotar-se de 
estatuto, poder impor a seus membros o respeito a uma certa disciplina 
coletiva e a regras de cooperação mútua, ser reconhecido como uma pessoa 
moral pelas autoridades exteriores, tanto eclesiásticas quanto laicas, poder 
enfim, organizar aquilo que era a própria razão de ser da cooperação 
universitária, quer dizer, o ensino, os programas, a duração dos estudos, as 
modalidades de exames que sancionavam esses estudos e a colação de graus 
que coroavam o êxito nos ditos exames. (VERGER, 1999, p. 82)     

As motivações intelectuais, religiosas e políticas da corporação universitária se 

ligavam também à defesa de seus direitos e privilégios6 junto à comuna e ao poder local. Os 

conflitos entre os estudantes, os mestres, os monarcas, os membros das comunas e o bispo 

local, ocorriam quando esses últimos questionavam e confrontavam, às vezes com violência, 

os privilégios que as corporações gozavam. A greve era um direito quando se ameaçava a 

liberdade e a autonomia das corporações. A não resolução dos conflitos pelo poder local, 

levou às emigrações de professores e alunos de Bolonha, Paris e Oxford para outros centros 

urbanos, onde havia uma conjuntura política mais favorável ao desenvolvimento do trabalho 

intelectual e à garantia de autonomia. Das emigrações surgiram novas universidades como foi 

o caso de Cambridge. 

Bolonha inicialmente consolidou-se como um centro de estudos jurídicos e 

caracterizou-se por uma forma de organização peculiar para os dias atuais. Em Bolonha quem 

dirigia a vida acadêmica, com suas normas e regras, eram os estudantes. Os primeiros reitores 

de Bolonha foram dois alunos, que receberam apoio do papa. A corporação dos estudantes ali 

era mais vigorosa e organizada do que a dos docentes, que tinham que se submeter às 

determinações dos estudantes que controlavam toda a vida acadêmica, com exigências e 

fiscalização do cumprimento de horários, da frequência às aulas, do programa de ensino, da 

cobrança de taxas por parte dos mestres, conforme Ullmann (2000, p. 131). 
                                                 
6 A universidade em sua origem conquistou alguns direitos e privilégios que a maioria da população não gozava. 
Dentre eles a isenção de impostos para os mestres, o direito de livre trânsito entre as nações facilitando o 
intercâmbio cultural e científico entre as diferentes regiões da Europa, alojamento e isenção de taxas para os 
alunos pobres, o direito dos mestres e estudantes serem julgados apenas pela Igreja e não pelo poder local das 
comunas, dentre outros, conforme Ullmann (2000, p. 126).  
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A Universidade de Paris, no século XIII, foi a primeira que realmente se constituiu 

como centro de estudos filosóficos e teológicos, que influenciaria toda a Europa, tanto no 

aspecto religioso quanto laico. Três causas principais levaram ao florescimento e ao 

desenvolvimento da Universidade de Paris. Segundo Boehner e Gilson (1995, p. 356), a 

primeira delas se refere à existência de escolas e de mestres, no século XII, cujo trabalho foi 

extremamente florescente e vigoroso, tais como a Escola de Chartres e o ensino ministrado 

por Abelardo, mestre brilhante que tinha reconhecimento universal e atraía alunos de várias 

regiões da Europa, em especial, Itália, Alemanha e Inglaterra. Essa reunião de mestres e 

estudantes com interesses comuns na busca do saber e da verdade propiciou o surgimento de 

uma consciência de unidade, e a rápida formação da corporação que também pudesse 

defendê-los dos perigos comuns que os rondavam, como as tentativas de controle da vida 

acadêmica por parte do bispo local.  

A segunda causa foi o interesse dos reis em proteger a Universidade de Paris, vista 

como uma massa de estudos que precisava ser posta sob seus domínios, tendo em vista a 

atração que Paris exercia sobre os estrangeiros como um centro urbano de difusão científica e 

cultural, o que também poderia aumentar a influência dos reis fora da capital. A terceira causa 

foi a intervenção ativa e os desígnios religiosos definidos pelo papado: 

Do ponto de vista de Inocêncio III e Gregório IX, a Universidade de Paris 
não podia deixar de ser o meio de ação mais poderoso de que a Igreja 
dispunha para difundir a verdade religiosa no mundo inteiro, ou de uma 
fonte inesgotável de erros capaz de envenenar toda a cristandade. Inocêncio 
III foi o primeiro a querer fazer dessa Universidade uma mestra de verdade 
para toda a Igreja e que transformou esse centro de estudos num organismo 
cuja estrutura, funcionamento e lugar definido na cristandade só são 
explicáveis desse ponto de vista. (GILSON, 1995, p. 486). 

Considerada a capital da cristandade e a herdeira da Academia de Atenas, a 

Universidade de Paris, no século XIII, dominava o panorama intelectual do Ocidente, e era 

possível estudar o universo de conhecimentos filosóficos, teológicos e científicos disponíveis 

na época. Encontravam-se aí os professores mais importantes como Alberto Magno e Tomás 

de Aquino, alunos de várias nações (ingleses, alemães, franceses, espanhóis, italianos), e 

debates agressivos e radicais sobre questões que tinham ressonância em todo o Ocidente.  

A cultura filosófica da Idade Média só é comparável às profundas 
especulações do período ático, no qual se imortalizaram Sócrates, Platão e 
Aristóteles. Se hoje as filosofias obscurecem, de modo alarmante, o 
horizonte da transcendência, no medievo, o amor à sophía representava a 
propensão máxima à verdade e à sabedoria. Por isso, para o estagirita, a 
filosofia primeira sinonimizava com teologia simplesmente. Para o filósofo 
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medieval, o amor sciendi estava ordenado, sem desvios, para o 
transmundano, servindo para humanizar o homem (ULLMANN, 2000, p. 
436). 

No século XIII, jovens de diferentes grupos sociais como clérigos e leigos, ricos e 

pobres, faziam parte das corporações dos alunos, mas a partir do século XIV, gradativamente, 

cresceu a elitização, a aristocratização e o luxo no interior das universidades. Essa mudança 

seguia a tendência de aristocratização da sociedade com a vitória do poder monárquico sobre 

o poder eclesiástico, processo que deu início à formação dos Estados e nações européias, 

(ULLMANN, 2000; LE GOFF, 1995). A diminuição dos alunos pobres que então conseguiam 

freqüentar as universidades era parte integrante desse movimento de elitização, de perda da 

autonomia e de diminuição do rigor e da disciplina acadêmica exigida pelos mestres na 

formação dos alunos, realidades inseparáveis do declínio da escolástica, do advento e 

afirmação do humanismo e da reforma protestante. 

Apesar de não ser para toda a população a universidade medieval era uma instituição 

de sociabilidade e descoberta, de aprendizagem de saberes, de formação intelectual que 

incluía além de conhecimentos, métodos de raciocínio e de trabalho, caracterizada por uma 

rigorosa disciplina. Um grande esforço era despendido no aprendizado da argumentação, na 

memorização de textos e na esquematização do aprendido devido à dificuldade de obtenção 

de livros. Os exercícios e os debates, as discussões, disputationes, o aprofundamento e o 

refinamento dos conceitos, argumentos e teses durante, aproximadamente, seis anos de 

estudos da obra de Aristóteles, iniciavam os alunos na arte da argumentação, além de mais 

quinze anos de organização metódica do pensamento para se obter o título em teologia, 

faziam parte da formação e da investigação inerentes à existência mesma da Universidade 

Medieval. (VERGER, 1999, p.48-69) 

A influência de Aristóteles no pensamento medieval e na constituição da 

universidade pode ser observada pela lógica de explicação da realidade que tinha como base a 

teoria das quatro causas: a causa material, a causa formal, a causa eficiente, produtora e 

transformadora e a causa final, primeira e última, pois tudo ocorre tendo em vista um fim. As 

ações e as instituições humanas eram inseparáveis da discussão de seu princípio, forma, 

efetivação e finalidade. Ao explicar o nascimento da universidade com essa lógica de 

pensamento, D’Irsay, empregando a linguagem aristotélica tão cara à Idade Média, relaciona 

as quatro causas à gênese da universidade.  

[...] buscamos uma fórmula daquela época para compreender a formação da 
universidade. Nós dizemos que eles tinham uma causa material: o 
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crescimento magnífico do saber humano durante o século XII à disposição 
dos espíritos curiosos, o súbito acúmulo de conhecimento de toda ordem; e 
também uma causa formal: o desenvolvimento do movimento corporativo e 
aglomerações rápidas de homens animados das mesmas ambições e 
aspirando ao mesmo fim. Essas duas causas se produziram ao mesmo tempo, 
e quando uma causa eficiente, de contingência variável, se reuniu, uma 
universidade foi formada. E a universidade tinha assim uma causa final: a 
atratividade das grandes carreiras indispensáveis para a sociedade, e em 
derradeiro lugar uma aspiração sublime de servir a Deus e à Igreja, no 
cumprimento dos deveres exigidos por aqueles que queriam ser úteis à 
cidade. (D’IRSAY, 1933, p.4-5, tradução nossa). 

O interesse dos acadêmicos nos estudos era motivado pelo “desejo de aquisição de 

cultura mais vasta e mais profunda, direcionada para a grandeza espiritual do homem” 

(ULLMANN, 2000, p. 103). O saber pragmático e profissional era importante, mas não se 

constituía na única fonte de aspiração para o estudo, como nos dias atuais. A grande 

preocupação dos mestres era a busca dos amplos saberes e das “autoridades” intelectuais, 

ricas o suficiente para oferecerem aos estudantes mais do que saberes técnicos.  

A não existência, até 1440, da tipografia fez com que os estudantes e mestres 

tivessem que se dedicar por longos períodos de tempo à leitura dos poucos livros disponíveis. 

O rígido método de ensino, caracterizado pela escolástica, era a garantia do êxito dos alunos 

nos estudos. O ensino, a pesquisa e a extensão como funções que hoje se atribuem às 

universidades modernas também estavam presentes nos studia generalia7.  

Um grande intercâmbio cultural, facilitado pela língua latina, possibilitava que 

mestres e estudantes circulassem livremente por todo o território europeu, o que favorecia o 

aprimoramento intelectual e a criação de novas universidades em diferentes centros urbanos. 

O studium medieval levava uma vida dinâmica participando ativamente da sociedade e se 

constituindo como agente de formação humana, cuja maior preocupação estava voltada para o 

transmundano.  

Dos aspectos discutidos por diferentes autores sobre a importância da universidade 

para o desenvolvimento histórico-cultural na Idade Média, a escolástica se destaca por sua 

relação intrínseca com o ensino e o modo de produção do saber acadêmico. Sem dúvida o 

esforço dos intelectuais daquele tempo para compreenderem e preservarem a cultura greco-
                                                 
7 Studia generalia – “O studium, ou lugar de estudo era generale ou commune ou universale, porque podia ser 
freqüentado por alunos vindos de qualquer país e porque ali podiam obter a licentia ubique docendi para todas as 
universidades do mundo cristão, desde que tal faculdade constasse da fundação papal. Os studia generale, sem 
esse privilégio pontifício também outorgavam a licentia docendi , mas em âmbito territorial restrito. Em resumo, 
studium generale revestia-se de três significados em íntima conexão: a) afluxo de alunos de todos os quadrantes 
geográficos, b) a uma instituição de ensino superior, c) onde se conferia o título de docência.” (ULLMANN, 
2000, p. 115) 
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romana foi fundamental na constituição e afirmação da escolástica, com sua peculiar 

disciplina e rigor característicos do ensino e da pesquisa. empreendida pelos mestres e pelos 

alunos da Idade Média. O trabalho de cultivo e de crítica da cultura antiga desenvolvido pelos 

intelectuais acabou por constituir o sentido da universidade como instituição de busca, de 

sistematização, de questionamento e de difusão do saber, com implicações diretas e indiretas 

em toda a realidade social.  

A escolástica começa com a ideia de um entendimento entre a fé e a razão, idéia essa 

já defendida por Boécio (480-525), nos anos 500. Segundo Pieper (1979), a escolástica 

termina com o desentendimento entre a fé e o conhecimento científico e tem em Guilherme de 

Ockham (1288-1348) um marco importante, para o qual fé é diferente de conhecimento 

científico, dando início ao movimento de separação entre filosofia, teologia e ciência. 

A escolástica é considerada por Le Goff, a herança mais importante da atividade 

intelectual produzida nas escolas do século XII e na universidade do século XIII. Seu método 

de pensamento, de reflexão e crítica deu origem a grandes obras do pensamento e da cultura 

ocidental e teve em Anselmo de Cantuária (1033-1109), Abelardo (1079-1142), Alberto 

Magno (ca.1200-1280), Boaventura (1217-1274), Duns Scot (1265/1266-1308) Tomás de 

Aquino (1224/1225-1274), Guilherme de Ochham (ca.1285-1349) e Roger Bacon (1214-

1294), dentre outros grandes mestres, o caminho para suas reflexões, ao tentar demonstrar a fé 

pela razão. Esse exercício teria influências decisivas na separação entre teologia e filosofia, 

para o racionalismo e para o empirismo, para a filosofia e para a ciência experimental. 

A escolástica vem do desenvolvimento da dialética, uma das disciplinas do 
trivium, que é “a arte de argumentar por perguntas e respostas numa situação 
de diálogo”. O pai da escolástica é Anselmo de Cantuária (cerca de 1033-
1109), para quem a dialética é o método de base da reflexão ideológica. A 
meta da dialética é a inteligência da fé, cuja fórmula ficou célebre desde a 
Idade Média, fides quaerens intellectum. Esse procedimento implica o 
recurso à razão, e Anselmo completou a sua doutrina pela idéia de 
compatibilidade entre o livre arbítrio e a graça. A escolástica pode ser 
considerada como o estabelecimento e a justificação de uma concórdia entre 
Deus e o homem. Anselmo também forneceu à escolástica um fundamento, 
as provas da existência de Deus segundo um procedimento racional (LE 
GOFF, 2007, p. 185). 

Nascida nas escolas urbanas, a escolástica era um método que envolvia um conjunto 

de leis da linguagem, da demonstração, da autoridade e da razão que ordenavam o 

pensamento sobre determinado assunto. De acordo com Hilário Franco Junior (2005, p. 118), 

as leis da linguagem são meios de construção do pensamento, uma vez que buscam o sentido 

das palavras, meio pelo qual o raciocínio é desenvolvido. As leis da demonstração faziam uso 
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da dialética como forma de provar certa posição recorrendo a argumentos contrários. As leis 

da autoridade utilizam fontes cristãs, tais como a Bíblia e os padres da Igreja, assim como 

textos clássicos de Platão e Aristóteles, por exemplo, para fundamentar as ideias defendidas. 

Finalmente, por meio das leis da razão os assuntos da fé recebem uma explicação mais 

rigorosa. Além de método de pensamento, a escolástica também foi método de ensino que se 

dava em dois momentos básicos, a leitura, lectio, comentário e análise de texto, e a disputatio 

ou debate sobre textos lidos e comentados. 

A quaestio disputata expressava a própria essência da universidade e da educação 

escolástica e era mais que um método de exposição dos grandes livros e do pensamento 

ocidental. A disputa era a forma em que as grandes questões eram postas e examinadas 

criticamente. O diálogo com diferentes idéias e autoridades, não recusava argumento e nem 

debatedor, o que levava a uma compreensão universal das questões postas: “[...] primeiro 

enuncia-se a tese de cada artigo (já sob a forma de polêmica: “Utrum...”) e a quaestio começa 

por um videtur quod non... (“Parece que não...”), começa por dar voz ao adversário pelas 

obiectiones, objeções à tese que o mestre pretende sustentar.” (LAUAND, apud: TOMÁS DE 

AQUINO, 2001, p. 4-5). 

As discussões gerais relativas ao homem eram realizadas sob a forma de disputatio: 

“Mucho habla en favor de Tomás el hecho de que considerase el espíritu de la disputatio 

precisamente como el espíritu de la propia Universidad.” (Pieper, 1979, p.306). Como 

realização da universidade o espírito da quaestio disputata é o princípio capaz de renová-la 

permanentemente ainda nos dias atuais. 

Para Lauand (1987) e para Pieper (1979), a natureza da universidade é a mesma 

natureza do filosofar, como quaestio disputata, um modo especial de olhar o mundo e a 

realidade: 

[...] a filosofia está dotada de uma “estrutura de esperança”, isto é, jamais se 
poderá dar resposta cabal a uma indagação filosófica; que é portanto, um 
assunto coletivo, a ser tratado em forma de diálogo ou discussão. E, 
precisamente por isso, (...um tema filosófico) há de ser examinado, desde o 
começo, como Quaestio Disputata, isto é, de modo tal que a cada momento 
sinta-se a presença dos que pensam de outra maneira (LAUAND, 1987, p. 
46-47). 

Três contribuições da escolástica podem ser sublinhadas como essenciais para a 

atividade intelectual. A primeira delas é a dúvida ou uma interrogação contínua que dá origem 

à busca da verdade, aspecto que em Aristóteles e Abelardo é a primeira chave da sabedoria e a 
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forma do espírito crítico. A segunda contribuição está relacionada ao saber como “libertação 

intelectual”, aspecto marcante na tradição intelectual européia. A terceira refere-se ao “ gosto 

de ordem e de clareza que se atribui habitualmente a Descartes, que muitas vezes foi 

apresentado como um autor de uma revolução moderna do pensamento europeu. Descartes 

teve predecessores, os mestres escolásticos, e ele mesmo é um brilhante filho da escolástica 

medieval.” (LE GOFF, 2007, p. 189-190). 

O reconhecimento da escolástica está relacionado ao processo de imitação e 

preservação dos antigos, da constituição de um modo dialético de pensar, de disciplinar as 

idéias e os argumentos, de considerar as posições divergentes e formular uma síntese 

unificadora, de pôr em debate pelo diálogo polifônico uma questão ou um problema 

submetendo-o à crítica radical em busca da verdade. Não se trata pois de uma imitação servil 

nem de uma preservação movida pelo culto do passado. 

Conforme Pieper (1979), o espírito científico é insuficiente para a universidade, por 

sua característica de voltar-se para o particular e ocupar-se com problemas de ordem utilitária. 

A universidade deve ser filosófica, não no sentido da disciplina curricular “Filosofia”, mas 

como um “filosofar” que significa liberdade e abertura do espírito humano para o todo do 

real.  

A questão atual que se contrapõe à constituição do sentido de busca incessante do 

saber e da verdade, de formação, de interrogação e de síntese crítica, sentido que deu origem à 

universidade no século XIII, é a preocupação com a prática, com a utilidade que tem 

justificado a ênfase na formação profissional e transformado a universidade em instrumento 

de formação técnica aprisionada às exigências dos interesses econômicos, científicos e 

tecnológicos. A promoção social e os privilégios legais, assim como o enriquecimento de 

mestres e de profissionais formados pela universidade, com destaque para os médicos e os 

juristas, fizeram parte dos interesses e das motivações de uma parte daqueles que construíram 

a universidade enquanto instituição social. Entretanto, não foram esses os determinantes de 

sua constituição, muito menos os elementos que lhe deram vida e sentido e tornaram possível 

sua existência quase milenar. 



 
 

 

33

1.2 Transformações sociais e mudanças de sentido da ideia de universidade na 

Modernidade8. 

 

O início da sociedade moderna tem como principal marco o advento da dupla 

revolução no século XVIII. Com a revolução industrial, na Inglaterra e a revolução política, 

na França, se intensifica o processo de transformações gradativas do modo de produção 

feudal. Do mundo rural para o mundo urbano, da simplicidade, da coletividade, da lentidão da 

vida camponesa e da economia agrária para a complexidade, o individualismo e a rapidez das 

mudanças em curso, provocadas pelo crescente progresso industrial, pelo surgimento de novas 

classes sociais, como a burguesia e o proletariado, pela acumulação do capital e por uma nova 

mentalidade política, econômica e social que se conforma e toma toda a sociedade nascente. 

Do domínio de uma razão teológico-filosófica, que caracterizou a Idade Média, para 

um modo de pensar científico, econômico e secular, o movimento nomeado pelos 

progressistas do século XVIII, o Iluminismo, é fundamental para se compreender a nova 

racionalidade que se constitui juntamente com a sociedade burguesa. Seu aspecto mais 

marcante talvez tenha sido a crença no poder da razão como o potencial de libertação e 

emancipação das superstições religiosas e das tradições do medievo. 

Pois de fato o “iluminismo”, a convicção no progresso do conhecimento 
humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza – de que 
estava profundamente imbuído o século XVIII – derivou sua força 
primordialmente do evidente progresso da produção, do comércio e da 
racionalidade econômica e científica que se acreditava estar associada a 
ambos. E seus maiores campeões eram as classes economicamente mais 
progressistas, as que mais diretamente se envolviam nos avanços tangíveis 
da época: os círculos mercantis e os financistas e proprietários 
economicamente iluminados, os administradores sociais e econômicos de 
espírito científico, a classe média instruída, os fabricantes e os empresários. 
Estes homens saudaram Benjamin Franklin, impressor e jornalista, inventor, 
empresário, estadista e negociante astuto, como o símbolo do cidadão do 
futuro, o self-made-man racional e ativo (HOBSBAWM, 1997, p.36,37). 

A burguesia foi o grupo social que organizado de forma coerente conseguiu formular 

um consenso de ideias gerais que deu à revolução francesa sua unidade e vitória. Essas ideias 

foram formuladas pelos filósofos e economistas expressas no liberalismo clássico que 

defendia dentre outras coisas “um Estado secular com liberdades civis e garantias para a 

                                                 
8 Para discutir as principais transformações do sentido de universidade com o advento da modernidade me 
fundamentei na introdução e no primeiro capítulo da obra de Michel Freitag, Le naufrage de l’université:et 
autres essais d’épistémologie politique. (1995, p. 14-70). 
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empresa privada e um governo de contribuintes e proprietários” (HOBSBAWM, 1997, p.77). A 

ideologia não religiosa assim como a fé no progresso levava à crença de que na história 

humana há mais avanços do que retrocessos.  

Podiam observar que o conhecimento científico e o controle técnico do 
homem sobre a natureza aumentavam diariamente. Acreditavam que a 
sociedade humana e o homem individualmente podiam ser aperfeiçoados 
pela mesma aplicação da razão, e que estavam destinados a seu 
aperfeiçoamento na história. Com isto concordavam os liberais burgueses e 
os revolucionários socialistas proletários (HOBSBAWN, 1997, p.256). 

O utilitarismo foi uma das principais ideias da filosofia iluminista e do liberalismo 

clássico, tanto em sua vertente política quanto econômica. A felicidade era a meta maior de 

cada indivíduo e atingi-la para o maior número de pessoas, o objetivo da sociedade a ser 

alcançado por meio de acordos úteis firmados por contratos sociais. O interesse próprio 

norteava a decisão sobre o que se considerava útil e racional. O mundo passa a ser visto como 

um conjunto de átomos individuais imbuídos de paixões e necessidades, devendo as relações 

humanas proporcionar o máximo das satisfações e a redução dos desprazeres consistia na 

finalidade das atitudes que mediavam as relações humanas. 

Desde o fim do medievo e do advento da Modernidade, as sociedades ocidentais 

consolidaram-se, nos cinco séculos passados, com o surgimento e o desenvolvimento do 

modo de produção capitalista, dos Estados nacionais, das revoluções industrial, política, 

científica e técnica que formaram o solo fértil, deram o sustentáculo às idéias de progresso, de 

iluminismo e de liberalismo. Segundo Freitag (1995, p. 22,), nos últimos cinquenta anos, as 

mudanças qualitativas e quantitativas em toda a estrutura social provocaram o surgimento, a 

convulsão e a aceleração contínua da comunicação de massa, da informática, da produção 

robotizada, da globalização e do neoliberalismo, com efeito em toda a realidade atual e 

também nas relações pessoais que se tornam cada vez mais instáveis e dinâmicas, com 

alterações nas formas de pensar, sentir e agir individual e coletiva.  

A sociedade moderna capitalista deu um grande estímulo e valor aos cientistas e ao 

desenvolvimento científico e técnico por meio da educação. A criação de escolas politécnicas, 

de laboratórios de pesquisa, de formação em nível superior de matemáticos, físicos, técnicos e 

cientistas de todas as modalidades compunha o quadro das mais importantes decisões 

políticas, especialmente na França. A reforma das universidades e do ensino secundário tendo 

em vista sua adequação às novas exigências do progresso técnico-científico e o 

desenvolvimento econômico-industrial também ocorreu na maior parte dos países europeus. 



 
 

 

35

Ao mesmo tempo em que a revolução burguesa impôs exigências para a ciência e 

abriu-lhe novas possibilidades, também a confrontou com novos problemas. A ciência foi 

fundamental na constituição da nova racionalidade ao produzir novos padrões de pensamento. 

A maior consequência desse impulso recebido pela ciência talvez tenha sido a aplicação dos 

métodos científicos à pesquisa dos fenômenos humanos. Os métodos de investigação 

provenientes da matemática e da estatística tornaram-se o meio válido de explicação e 

controle das leis que regem a sociedade e as relações humanas. Mais do que isso a ciência 

passa a ser considerada a única forma de se chegar à verdade, em detrimento da filosofia. 

Em relação à universidade, a mudança mais significativa provocada pelo advento da 

Modernidade relaciona-se à finalidade e ao conceito de pesquisa. Para Freitag (1995, p. 27), a 

pesquisa tornou-se o principal fim da universidade e até mais importante que ela. Esta 

situação põe novos problemas que direcionam o debate acadêmico para as questões do status, 

da forma, das condições institucionais e financeiras de desenvolvimento da universidade. O 

ensino, antes a principal atividade da universidade, assume uma posição secundária ao se 

tornar meio de formação para a pesquisa. A concepção de pesquisa como o princípio da 

universidade assume um caráter instrumental, uma vez que está essencialmente em causa a 

forma pela qual a pesquisa é organizada, financiada e remunerada, seja a pesquisa 

fundamental, aplicada, individual e coletiva, livre ou subsidiada, e até os processos criativos. 

A pesquisa passa a ser a principal preocupação dos professores e não mais a formação 

universitária. O ensino e a pesquisa são tarefas consagradas da universidade, mas a união 

entre eles, do ponto de vista histórico e semântico, é recente. A formação teórico-prática, no 

sentido de paidéía, foi a principal tarefa da universidade, tão antiga como a própria 

instituição. A ela estão relacionadas sua continuidade institucional, funcional e sua 

autonomia. Até pouco tempo atrás, o conceito de ensino conservou ao longo de toda a história 

da universidade, uma grande estabilidade semântica, em que o conteúdo mudava, mas a forma 

e o sentido da atividade se mantinham. 

A pesquisa também está associada à universidade desde sua origem pela reflexão e 

pela sistematização. O que se observa na atualidade é que a universidade, o saber e até as 

necessidades da sociedade estão diretamente associadas à dinâmica de seu desenvolvimento, 

adaptação, mobilização e modernização, conforme Freitag (1995, p.28 - 29). O modelo de 

pesquisa na atualidade é muito particular, pois existem muitas distinções semânticas do 

conceito de pesquisa: pesquisa fundamental, pesquisa aplicada, pesquisa livre, pesquisa 

subsidiada, pesquisa pessoal, institucional e pesquisa universitária, que engloba todas as 
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anteriores. Entretanto, o autor questiona a perenidade da característica positiva emprestada à 

relação entre o desenvolvimento da pesquisa e da universidade, como se o futuro desta 

dependesse daquela.  

O desenvolvimento da pesquisa na universidade pode levar à destruição do sentido 

tradicional de ensino e de desenvolvimento do saber como síntese crítica. A grande 

preocupação com o desenvolvimento da pesquisa acaba por produzir uma mutação 

fundamental da idéia de universidade, que se expressa pela passagem do status social de 

instituição de formação para o status de organização. A universidade torna-se rede 

organizacional de produção e controle do conhecimento e busca se adaptar gradativamente às 

mudanças globais da sociedade. Porém, essa mudança é perniciosa não somente para a 

universidade, mas para a sociedade inteira, que perde sua última instituição de síntese e de 

orientação crítica. Para o autor, o posicionamento da universidade em sua relação com a 

sociedade não cabe o papel de adaptação total, nem de produtora ativa das mudanças sociais.  

Com efeito, uma das tarefas maiores da universidade, é precisamente, ser o 
lugar onde pode ser elaborada as condições de tal julgamento de valor sobre 
as finalidades da sociedade, e esta na medida em que represente a instância 
institucional privilegiada – e mesmo provavelmente a única – onde o 
desenvolvimento e a transmissão dos conhecimentos, dos saberes e das 
experiências particulares podem ser ainda orientadas para uma reflexão que 
continua comprometida com a “pesquisa”, uma visão crítica de caráter 
sempre dinâmico. E essa crítica não pode ser separada de uma reflexão sobre 
o que é uma sociedade aceitável, uma “boa” sociedade. (FREITAG, 1995, p. 
30) 

A palavra pesquisa foi apropriada de maneira pragmática e ideológica sob a 

justificativa de atender às necessidades do novo sistema organizacional, funcional e 

operacional que rege a pesquisa especializada. A mudança de sentido dos conceitos de 

pesquisa e ciência modifica a própria natureza do conhecimento e sua finalidade quanto ao 

processo civilizatório. A pesquisa baseada no modelo normativo das ciências humanas é 

muito diferente das ciências da natureza. 

O desenvolvimento das universidades nas sociedades européias se deu primeiro, na 

forma de instituição e, como tal, caracterizada por certa capacidade autoprodutiva, 

condicionada pelo reconhecimento e por uma regulamentação exteriores que delimitavam sua 

autonomia. 

As universidades antes de serem organizações, são (porque eu me recuso a 
dizer “foram”) instituições. A supressão desta distinção é de fato o centro do 
problema que é tratado aqui. Em uma palavra, a instituição se define pela 
natureza de sua finalidade, que é posta, definida e retratada sobre o plano 
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global ou universal da sociedade e ela participa do desenvolvimento 
“expressivo” dos valores à pretensão universal que são próprias ao fim que 
ela serve. Isto implica para a instituição a exigência de um reconhecimento 
coletivo ou público de legitimidade (cultural, ideológica e política) e, em seu 
interior, a disposição de uma margem essencial de autonomia. (FREITAG, 
1995, p. 32). 

A universidade como organização se define antagonicamente por sua forma 

instrumental. A organização busca a adaptação dos meios para atingir um objetivo particular, 

suas fronteiras são definidas por ela mesma e se autolimita com base nas ideias de eficácia e 

operacionalidade.  

O aspecto institucional se volta à prioridade dos fins, o aspecto 
organizacional à prioridade dos meios. Em um caso, a ligação aos fins, aos 
valores que o sustentam, às tradições à que foram incorporadas, o suporte 
institucional de seus fins dentro de seu reconhecimento coletivo é 
primordial; de outro, o saber-fazer instrumental e o sucesso prático que o 
contém antes de tudo (a gestão, a planificação, a eficácia, o sucesso, etc.). 
Esta distinção tende a desaparecer na medida em que a sociedade 
contemporânea, o sucesso ou (eficiência) organizacional torne em si e para si 
mesma a finalidade determinante e um valor justificativo autosuficiente. E é 
evidente que tal distinção perde sua razão de ser e seu sentido quando a ideia 
de legitimidade retorna imediatamente a esta de utilidade e que esta última, 
por sua vez acaba sendo reduzida àquela de eficácia e de efetividade 
operacional. (FREITAG, 1995, p. 32). 

A instituição universitária foi uma mediadora fundamental no processo de 

desenvolvimento estrutural e histórico da modernidade. Ela lançou raízes no espaço social, 

cultural e ideológico da sociedade e atravessou progressivamente todas as práticas sociais. 

Simultaneamente à separação entre a Igreja e o Estado, ocorria também a articulação formal 

do universo individualista da sociedade civil liberal e da normatividade política coletiva do 

Estado. Foi nesse contexto que a cultura normativa plena das sociedades tradicionais 

autorizou a razão crítica em substituição à autoridade da tradição, assumindo a universidade a 

tarefa institucional de elaborar a síntese dinâmica das formas de exercício e dos resultados 

cognitivos, normativos e estéticos dessa nova razão justificadora. 

A universidade como instituição foi fundamental para que a ideia de cultura comum 

e de espaço público pudesse ser objeto de debate e reflexão e sem ela o conceito de espaço 

público político teria permanecido vazio. A universidade está, então, intrinsecamente ligada 

ao processo civilizacional de caráter supranacional nos âmbitos cultural, científico e 

ideológico. A principal vocação da universidade é a transcendência e a unidade de 

pensamento: 
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a vocação da universidade é inseparável da idéia de certa transcendência do 
mundo do espírito, da ciência e da cultura, e da exigência de unidade de 
pensamento que lhe é própria. É por isso que a universidade clássica era 
desenvolvida sob a égide do amor à disciplina e à filosofia, em que esta 
síntese deveria ser realizada de maneira sempre renovada. (FREITAG, 1995, 
p.34). 

Daí que a instituição universidade, desde o início, esteve vinculada ao 

desenvolvimento de uma civilização. Se a formação profissional foi assumida pela 

universidade, sobretudo nas profissões jurídicas e médicas, as disciplinas práticas e as 

disciplinas técnicas tinham um sentido grego de práksis e de tékhne. O ensino do saber 

específico de cada profissão fazia parte de um debate intelectual aberto entre os membros da 

comunidade universitária, em uma perspectiva crítica e dialética de unidade do saber e de 

universalidade. A legitimidade da universidade no processo civilizatório foi conquistada, pois, 

com a exigência de síntese crítica do conhecimento, da qual faz parte o saber teórico, a livre 

pesquisa da verdade e a referência a uma autonomia transcendental do mundo do espírito e da 

cultura. 

Com o crescimento da economia e da sociedade capitalista, o desenvolvimento 

dialético das humanidades clássicas foi contraposto ao desenvolvimento das ciências 

modernas de caráter empírico-experimental, que criou uma tensão entre as disciplinas 

teóricas, práticas e as ciências modernas da natureza. No Século XIX, surgiu a dicotomia que 

opôs o conhecimento puro, sintético e teórico ao conhecimento aplicado de característica 

essencialmente prática e instrumental. A legitimidade e a validade da marca empírico-

experimental surgiram no seio da própria filosofia. As novas ciências da natureza 

consideraram-se por si só uma renovação decisiva da filosofia da natureza. Além disso, as 

aplicações instrumentais das novas ciências naturais desenvolveram-se fora da instituição 

universitária em meio às indústrias nascentes, nas escolas de engenheiros, técnicas e 

politécnicas, fato que deu origem em cada país europeu a diversas escolas especializadas em 

formação profissional do tipo moderna, de característica técnica e instrumental, como as 

escolas de comércio na Alemanha, segundo Freitag (1995, p. 35-36). 

O modelo clássico de universidade européia passou por uma grande transformação 

na América do Norte. A própria constituição da sociedade norte-americana foi a primeira 

causa dessa mutação, pois nela a modernidade não foi imposta por meio de uma luta política 

engajada contra as autoridades endógenas da sociedade tradicional, como ocorreu na Europa 

por meio da revolução política e industrial promovida pela burguesia. Ao contrário, a 



 
 

 

39

modernidade norte-americana foi importada junto com os imigrantes ingleses, em grande 

parte dissidentes religiosos, sob a forma de uma cultura comum, religiosa, ética e política.  

O modelo formal de universidade que foi importado pela América não assimilou a 

visão de síntese universalista como expressão da idéia de universidade. Na América, essa 

síntese foi realizada de maneira não problemática, com pouca reflexão sobre uma cultura 

comum considerada como natural. O espírito que rege as universidades norte-americanas, 

desde a sua origem, é o de serviço comunitário, de característica funcional, instrumental e 

pragmática. Os serviços acabam por ocupar uma posição concorrencial e utilitarista e os 

representantes de seus órgãos de direção são chamados a participar do financiamento da 

universidade. As universidades norte-americanas acabam por se tornar empresas 

administradas de maneira gerencial, cuja preocupação é a eficácia, e a adaptação contínua às 

demandas sociais e econômicas. Essa função de prestação de serviços contrasta fortemente 

com a ideia européia de transmissão e de desenvolvimento de uma verdade como valor 

transcendental de civilização, de acordo com Freitag (1995, p. 37-38). 

A finalidade da criação das universidades norte-americanas foi atender às 

necessidades práticas da sociedade, como no caso da formação de juristas e médicos, com 

ênfase na resolução técnica de problemas imediatos. “Em uma palavra, a universidade 

americana se tornou essencialmente uma estrutura de gestão, uma empresa.” (Freitag, 1995, p. 

39). Essa organização cuja base para das relações de ensino e pesquisa é o contrato, é 

inseparável da ideia de sociedade centrada no crescimento econômico e na inovação 

tecnológica. Esse modelo foi imitado por universidades de outros países. 

A transformação do sentido de universidade ocorre também, simultaneamente à 

mudança epistemológica do conhecimento científico, em que a pesquisa é diretamente 

associada à ciência e passa a ser seu meio de desenvolvimento. A ciência e seu 

desenvolvimento são vistos então como úteis ao progresso da humanidade e possui um valor 

fundamental não somente de verdade e de legitimação, mas também de emancipação em 

relação às imposições naturais e de realização da felicidade. A ciência clássica estava mais 

interessada em compreender os mistérios ocultos da ordem natural como a descoberta dos 

princípios e das leis, com a classificação sistemática dos fenômenos segundo a ordem efetiva 

de suas determinações essenciais, do que em resolver problemas concretos de utilidade prática 

imediata. Para a universidade clássica os fins do conhecimento científico se voltam para a 

formação universitária, em todos os domínios do conhecimento. A universidade clássica ou 

tradicional foi orientada para o desenvolvimento e a transmissão de um saber sintético que 
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tinham em comum o debate de diversos conhecimentos disciplinares pelo diálogo e o domínio 

da cultura do pensamento questionador de tipo humanista, que reunia a filosofia, as letras, as 

artes, as ciências diversas e os saberes especializados.  

A crença da sociedade norte-americana no poder de fazer significa que a realização 

do ideal de liberdade depende do crescimento livre da técnica cujo poder propicia o 

enriquecimento, a multiplicação e a realização da liberdade. A ciência positiva tem, pois, na 

pesquisa a doutrina e o método, o meio e o fim. A ideia mais comum e banal pode legitimar a 

pesquisa, desde que esteja claro o critério de utilidade. Se a teologia, a filosofia e a ciência, 

tinham em comum o conhecimento da realidade, da verdade, na era tecnológica e tecnocrática 

é a eficácia que importa. A passagem da ciência ao tecnologismo é feita de forma cumulativa 

e irreflexiva e envolve o abandono de toda compreensão sintética do mundo objetivo. 

(FREITAG, 1995, p. 44-48) 

Nesse processo distinguem-se duas fases na relação entre a universidade norte-

americana e a sociedade: a funcional e a operacional. A primeira fase foi a de adaptação 

funcional às necessidades da sociedade segundo o modelo economicista de demanda social 

que poderia satisfazer uma oferta correspondente. As ciências humanas passam a tratar a 

formação individual dos estudantes em função de suas condições de inserção profissional. 

Cada fase é caracterizada ideologicamente pela importância do discurso 
denunciador de inadaptação da universidade tradicional às necessidades 
novas de uma sociedade e de uma economia, em mutação tecnológica 
acelerada, a qual corresponde praticamente à mutação organizacional da 
universidade. A universidade é pressionada a adaptar seus programas de 
formação e suas atividades de pesquisa, de maneira contínua e estratégica, às 
exigências da economia e dos rumos do trabalho, ao desenvolvimento da 
parceria com a indústria, aos meios de gestão pública e privada, aos grupos e 
aos movimentos sociais, em uma palavra, ‘sair de sua torre de marfim’, se 
‘abrir ao meio’ e, em contrapartida aos serviços prestados, diversificar suas 
formas de financiamento. (FREITAG, 1995, p. 54). 

A segunda fase é caracterizada pela generalização e consolidação do sistema de 

inserção profissional, pelas organizações de pesquisa e organismos de intervenções criados 

dentro da universidade. O sistema tende a se autogerenciar organizacional e estatutariamente 

satisfazendo suas próprias necessidades funcionais de autorreprodução. O slogan da 

“formação de pesquisadores” e de intervenções sociais passa a ser um argumento 

autossuficiente que vai progressivamente ganhando todos os domínios da formação 

universitária. A realidade é compreendida como uma artificialidade indefinidamente 
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dinâmica. O real existencial se reproduz sob o domínio subjetivo da experiência puramente 

privada, íntima e se torna o objeto em potencial dos campos de pesquisa.  

A passagem para a universidade funcional é progressiva e corresponde à primeira 

fase, caracterizada pelo princípio de sua autonomia institucional e pela ideia de exterioridade 

das necessidades sociais e econômicas. Na segunda fase, com a universidade operacional, 

surgem os programas e as atividades universitárias integrados em seus objetivos. A sociedade 

organizacional caracteriza a evolução atual da universidade de tipo americana e, coincide com 

a mutação ideológica da sociedade moderna em pós-moderna. Esta transformação, entretanto, 

não simboliza o sucesso deste modelo, ao contrário, é a prova de seu fracasso civilizacional e 

institucional, fracasso cuja evidência remonta agora ao nível organizacional:  

Toda a universidade e toda a sociedade se atolaram na complexidade de suas 
próprias estruturas de gestão, de programação, de decisão e arbitragem, seu 
corpo se curva sob o peso de sua própria morfologia constituída de uma 
infinidade de próteses, ao mesmo tempo, que seu espírito se evapora em sua 
rede de atividades deletérias de comunicação e de informação. [...] o 
conjunto de seus orçamentos, previsões anuais, as correções se tornam sua 
verdadeira “Constituição”, a qual está em negociação permanente com as 
reclamações e arbitragens, os arranjos judiciais e extrajudiciais, as comissões 
de inquérito, os comitês de especialistas, os conselhos de sábios e, enfim, 
seus mecanismos de proteção de “direitos e liberdades” individuais. 
(FREITAG, 1995, p.56). 

A universidade não deve ter como finalidade a planificação e a programação, mas o 

cultivo da vida do espírito de conhecimento, da vontade do poder de compreensão, da 

faculdade de julgar, enfim do que a sociedade mais urgentemente necessita. A vida pública 

corre o risco de desaparecer diante da reprodução da vida privada, dos particularismos, das 

culturas fragmentadas que não têm penetração na vida pública. A universidade deve centrar-se 

em seu projeto de educação superior de orientação humanista, que implica em seu pleno 

engajamento cognitivo, normativo e estético das ciências, na ordem do saber, da formação e 

da cultura. As relações entre universidade e sociedade não suprimem o problema da 

transcendência de fins próprios, cognitivos, morais e intelectuais, que são os da civilização e 

não imediatamente das condições de funcionamento da sociedade. 

A universidade produtiva fará desaparecer o público cultivado cuja formação foi 

justamente uma de suas tarefas tradicionais mais essenciais. A dissolução do espaço público, 

sem o qual a democracia política não pode mais se legitimar, perde todo o seu senso 

normativo, ao mesmo tempo em que ela é depositária de uma estrutura tecnocrática da 

sociedade. (FREITAG, 1995, p. 58-63) 
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O sistema de pesquisa passa, então, a ter seu funcionamento e desenvolvimento 

regido pela lógica organizacional e suas relações com o mundo exterior a atender às 

demandas sociais geradas e formuladas por outras organizações internas e externas à 

universidade. Desaparecem todos os espaços de liberdade intelectual, de reflexão normativa e 

de expressão estética, assim como as capacidades de experiência objetiva e de julgamento 

reflexivo e crítico que lhes correspondem. Ocorre com a universidade e com a pesquisa a 

submissão do pensamento moderno e da ação à simples função de reprodução orgânica do 

trabalho produtivo aprisionado à racionalidade instrumental e à satisfação das necessidades.  

A pesquisa universitária deve ser animada pelo esforço de síntese compreensiva que 

corresponde à ideia clássica da teoria tanto nas ciências da natureza como nas ciências 

humanas. Em sua relação com a sociedade, a universidade deve privilegiar a orientação 

reflexiva do desenvolvimento da sociedade e sem abandoná-lo aos mecanismos cegos da 

economia e da implantação tecnológica. Uma instituição deve estar aberta a todos as outras 

instituições de reflexão normativa da sociedade e aos grandes problemas de natureza 

civilizacional, e não somente a questões técnicas, aos problemas engendrados pela 

humanidade e que se põem no horizonte da questão da perpetuação do mundo. As mudanças 

mais importantes para que a universidade seja uma instituição são propostas por Freitag com 

base em aspectos que envolvem a autonomia, a reflexão epistemológica do saber, a síntese 

crítica, o compromisso com o universal e o processo civilizatório da humanidade.  

Daí a importância de se recriar meios acadêmicos fortes e vivos regidos primeiro por 

uma normatividade interna autônoma, valorizando o conhecimento sintético e em certa 

medida enciclopédico, e não a excelência pontual e competitiva, bem como de se reafirmar a 

reflexão epistemológica, o debate intelectual, o engajamento pedagógico coletivo, 

distinguindo as finalidades da formação universitária e as da pesquisa e reinventando os 

modelos atuais. 

A situação de urgência atual chama [o humanismo clássico] a um 
pouco de imaginação institucional. Entre o modelo de separação 
institucional de universidade e dos organismos de pesquisa (como na 
França, no Centro Nacional de Pesquisa Científica) e o modelo de 
institutos universitários de pesquisa distintos dos departamentos, com 
ou sem tarefas de ensino superior (como na Alemanha) há muitos 
outros para inventar e desenvolver, desde que as duas finalidades 
possam permanecer distintas, não somente “conceitualmente”, mas 
estatutária, organizacional e institucionalmente. (FREITAG, 1995, 
p.69). 
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É um erro pensar que a formação deve ser entendida como uma formação para a 

pesquisa, ao contrário, a formação deve se voltar para o domínio e a compreensão de uma 

disciplina. Cada disciplina pode reivindicar um conhecimento autêntico de seu objeto, sem 

deixar de relacionar a sua especificidade com uma reflexão geral compartilhada com as 

ciências humanas sobre o alcance, as condições e os fins do agir humano no mundo. 

A profissionalização imposta pela própria universidade deve ser superada em prol do 

equilíbrio entre a formação geral e a formação especializada. Os critérios para considerar 

como formação e pesquisa intelectual de nível universitário devem implicar não somente o 

domínio e a aplicação de uma técnica, mas também a aquisição de uma capacidade de 

julgamento a ser reconhecida socialmente como autônoma. As referências normativas comuns 

que moldam, limitam, animam e justificam uma pesquisa devem ser balizadas a priori por 

uma escala civilizacional de valor universal. O sentido da formação e da pesquisa 

universitária não deve ser fundado na utilidade social e na técnica, mas, sobretudo, em 

critérios e limites cognitivos, normativos, estéticos, filosóficos, científicos, morais, políticos, 

literários e artísticos. (FREITAG, 1995, p. 69-70). 

 

1.3 Origem e mudança de sentido da ideia de universidade no Brasil 

 

A questão posta para reflexão é sobre a finalidade e o sentido da existência da 

universidade na sociedade brasileira. O que iremos ver é que o sentido da profissionalização é 

inerente à ideia e à prática da universidade no Brasil, desde a sua origem, em 1920, com a 

criação oficial da primeira universidade, a Universidade do Rio de Janeiro, que no regime 

militar passou a ser denominada de Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Os primeiros cursos de nível superior no País, na forma de escolas superiores 

profissionais isoladas e independentes, foram criados com a chegada da família real em 1808, 

fugindo à invasão de Portugal pelas forças francesas.  Ao longo de todo o período do Império 

até a República, o ensino superior resumia-se a escolas profissionalizantes. Em 1808, foram 

criadas no Rio de Janeiro as cadeiras de Anatomia (Rio de Janeiro) e Cirurgia (Rio de Janeiro 

e Bahia), consideradas embrião das faculdades de Medicina e Farmácia. Em 1812, o jardim 

botânico da Bahia foi transformado em Escola de Agricultura. Em 1820, foi criada a Real 

Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil que veio a se denominar, em 

1824, Academia de Belas-Artes. Em 1874, é criada a Escola Politécnica que formava as 

quatro especialidades de engenheiros, civil, de minas, geógrafo e industrial, além de bacharéis 
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em Ciências Físicas e Naturais e em Ciências Físicas e Matemáticas. Em 1827 foram criados 

os cursos jurídicos de São Paulo e de Olinda, transformados em 1854 em Faculdade de 

Direito. Em 1891, foram criadas as faculdades de Direito no Rio de Janeiro, Bahia e Goiás; 

em 1893, a Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais, em Ouro Preto; em 1903, 

no Pará e Porto Alegre e, em 1907, em Fortaleza. No período entre 1889 e 1905, foram 

criadas faculdades de Medicina, Obstetrícia, Farmácia e Odontologia em Porto Alegre, 

Pernambuco, Pará, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Entre 1896 e 

1905, escolas de Engenharia em Porto Alegre, Bahia, São Paulo e Pernambuco. Entre 1905 e 

1910, faculdades de Ciências Econômicas no Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. 

Entre 1900 e 1910 são criadas escolas de Agronomia em Piracicaba (SP), Lavras (MG) e Rio 

de Janeiro. (CUNHA, 2007a, p. 92-159). 

Em 1934, em São Paulo, com a Universidade de São Paulo (USP), “é criada a 

primeira Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que viria tardiamente, procurar reviver as 

fontes da tradição, implantando os estudos acadêmicos desinteressados para a base da cultura 

nacional.” (TEIXEIRA, 1989, p. 73). Com essa criação pretendia-se combater o perigo de que 

a cultura profissional das escolas de medicina, de direito e de engenharia construísse uma 

cultura nacional, em detrimento da formação intelectual acadêmica, e de que os professores 

não superassem a repetição dos conhecimentos produzidos na Europa, a reprodução de um 

saber importado. Era a assimilação dos produtos da cultura européia que caracterizava o 

ensino superior no Brasil, no interior das faculdades isoladas, até a década de 1930, 

aproximadamente. Para Anísio Teixeira (1989), seria a cultura acadêmica que possibilitaria ao 

brasileiro obter a verdadeira disciplina intelectual dos estudos avançados em qualquer campo.  

No século XIX, a inexistência de universidade no Brasil, de uma instituição que 

cultivasse o saber desinteressado prejudicou a formação de um pensamento próprio nas 

diferentes áreas do saber. A hostilidade que existia em relação à criação da universidade 

acabou por gerar, durante algum tempo, equívocos de interpretação dos problemas da 

sociedade brasileira, além de muita confusão teórica, uma vez que vinham “[...] da Europa, e, 

sobretudo da França, as idéias gerais que ali se elaboravam sobre o pensamento moderno, 

filosófico e científico, mas não tendo no país o ensino e a instrução organizados nesses 

campos de cultura geral e especializada.” (TEIXEIRA, 1989, p. 95). 

A natureza da universidade enquanto instituição social é antagônica à lógica 

profissionalizante e pragmática que permeou o ensino superior no país, desde seu início. O 

ideal de uma universidade fundada no sentido acadêmico surgiu como parte de um projeto 
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elaborado nos anos  de 1920, que veio a se contrapor ao que existia até então. Nesse momento 

o contexto político e econômico de crise das oligarquias, de processo de industrialização, de 

modernização e de crescimento da ideologia liberal, crescia simultaneamente à defesa de uma 

universidade caracterizada pelo cultivo da cultura desinteressada formadora de elites 

intelectuais e dirigentes. 

Essa cultura acadêmica só veio a se realizar com a criação da Universidade de São 

Paulo, em 1934, especialmente por meio da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. De 

acordo com Cardoso (1982, p. 22), a USP foi o núcleo do projeto político liberal que visava o 

poder local e nacional por parte do “grupo do Estado de São Paulo” que se autodenominava 

grupo da “comunhão paulista”9, cujos principais protagonistas foram Júlio de Mesquita 

Filho10, Fernando de Azevedo11 e Armando de Salles Oliveira12, defensores de uma 

universidade acadêmica vista como cérebro da nação, berço da elite intelectual e dirigente do 

país cuja finalidade seria a formação do pensamento e da cultura erudita por meio de uma 

formação intelectual humanística desinteressada.   

A USP foi concebida como instituição de caráter público e não privado na tradição 

do pensamento liberal educacional brasileiro em que o Estado tem um papel primordial no 

âmbito da educação, diferente de outras correntes liberais antiestatistas, e sofreria a influência 

do poder do Estado. Foi também parte integrante do projeto de hegemonia cultural e política 

                                                 
9 A Universidade da comunhão paulista: o projeto da Universidade de São Paulo, esse foi o título da tese de 
doutorado de Irene de Arruda Ribeiro Cardoso. Neste trabalho publicado pela editora, Autores Associados, em 
1982, a autora discute e desvela o mito liberal-democrático sustentado pelo “grupo do Estado de São Paulo”, da 
“comunhão paulista” na criação da USP. O projeto da comunhão paulista foi um movimento de empresários e 
intelectuais ligados à elite paulista, lutando pelo poder político no estado e no país e propondo uma universidade 
que atendesse às necessidades do processo de industrialização e modernização nacional.   
10 Júlio de Mesquita Filho foi diretor do jornal “O Estado de São Paulo”, autor de A crise nacional, de 1925, 
primeiro texto em que se fala explicitamente da necessidade de criação de uma universidade em São Paulo e 
apóia os temas do ideário do movimento de renovação educacional. 
11 Fernando de Azevedo (1894-1974), professor de latim e de literatura na Escola Normal de São Paulo, de 
sociologia educacional no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, catedrático do Departamento de 
Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, professor 
emérito da referida faculdade da USP, diretor geral da Instrução Pública do Distrito Federal (1926-30); Diretor 
Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo (1933), diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de São Paulo (1941-42), secretário da Educação e Saúde do Estado de São Paulo (1947), diretor do Centro 
Regional de Pesquisas Educacionais, que ele instalou e organizou (1956-61), secretário de Educação e Cultura 
no governo do prefeito Prestes Maia (1961), redator e crítico literário de O Estado de São Paulo (1923-26), 
jornal em que organizou e dirigiu, em 1926. Redator e primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova (A reconstrução educacional no Brasil), em 1932, em que se lançaram as bases e diretrizes de 
uma nova política de educação. Presidente da Associação Brasileira de Educação em 1938. Dentre as obras mais 
importantes estão: Da educação física, seguido de Antinous estudo de cultura atlética e a evolução do esporte no 
Brasil (1920); A reconstrução educacional no Brasil (1932); A educação na encruzilhada problemas e discussões. 
Inquérito para O Estado de S. Paulo (1926); Novos caminhos e novos fins; A nova política da educação no Brasil 
(1935); A educação e seus problemas, 2 vols. (1937). 
12 Armando de Salles de Oliveira foi acionista do jornal “O Estado de São Paulo”, interventor do Estado de São 
Paulo, nomeado por Getúlio Vargas em 1934 e criador oficial da USP. 
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por parte do “grupo do Estado” que exercia a função de partido ideológico na luta em direção 

ao poder nacional. (CARDOSO, 1982, p.58). 

Para Mesquita Filho (1969, p. 165-178), a finalidade da universidade era a formação 

de uma elite intelectual e dirigente voltada para a reflexão e a superação dos problemas 

nacionais e do imediatismo profissional. A USP deveria ser um alto instituto de cultura, a 

primeira instituição de ensino superior no País a dar consistência material à ideia 

universitária, um cérebro poderoso cujo núcleo pensante seria a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, que deveria exercer papel preponderante sobre as demais faculdades. A 

dedicação às disciplinas puramente especulativas, o sacrifício pelo bem público, a formação 

de especialistas para o ensino secundário e de uma elite cultural de alta qualidade deveriam 

ser as principais metas da USP. Criticava a simples justaposição de institutos e faculdades, a 

desintegração dos conhecimentos humanos decorrente da proliferação de institutos. Para ele, a 

universidade era fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região sudeste e 

de toda a nação e seu objetivo deveria ser o cultivo das ciências, o progresso do espírito 

humano, a renovação permanente dos quadros científicos, técnicos e políticos, como um 

centro de pesquisa científica e de alta cultura voltada para o interesse geral. A USP deveria se 

resguardar dos objetivos práticos, pois sua função essencial seria empregar a inteligência em 

estudos desinteressados.  

A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras (FFCL) seria a alma mater da 

universidade e ofereceria as disciplinas das áreas de filosofia, letras e de humanidades em 

geral, de matemática, física e química, para os alunos de todas as áreas. A ideia era submeter 

os estudantes de diferentes áreas ao convívio comum e à ação contínua de um mesmo espírito 

formativo. A formação centralizada na FFCL, considerada a medula do sistema universitário 

na formação dos quadros técnicos e culturais, implicaria uma elevação do nível geral da 

cultura. A expectativa de Mesquita Filho (ibidem) era a de que por meio do ensino e da 

pesquisa de caráter desinteressado uma nova mentalidade nacional, capaz de realizar a 

autocrítica de nossa civilização, emergiria do contexto cultural existente até aquele momento 

no País, caracterizado pelo autodidatismo, pela cultura pessoal e empírica. 

Fernando de Azevedo, em A educação entre dois mundos: problemas, perspectivas e 

orientações (s/d), também questiona a finalidade estritamente profissional do ensino superior. 

No documento, O manifesto dos pioneiros, publicado em 1932, defende a criação de uma 

faculdade de Filosofia, Ciências e Letras que propiciaria uma educação universitária a todos 

os alunos das faculdades profissionais: 



 
 

 

47

A educação superior ou universitária, a partir dos 18 anos, inteiramente 
gratuita como as demais deve tender, de fato, não somente à formação 
profissional e técnica, no seu máximo desenvolvimento, como à formação de 
pesquisadores, em todos os ramos de conhecimentos humanos. Ela deve ser 
organizada de maneira que possa desempenhar a tríplice função que lhe cabe 
de elaboradora ou criadora de ciência (investigação), docente ou 
transmissora de conhecimentos (ciência feita) e de vulgarizadora ou 
popularizadora, pelas instituições de extensão universitária, das ciências e 
das artes. (AZEVEDO, s/d, p.74-75). 

Era necessário criar com urgência universidades no País para superar o espírito 

enciclopédico, literário e utilitarista voltado para a aplicação imediata dos conhecimentos e 

para o exercício da função pública ou carreira privada. Era preciso formar elites intelectuais e 

dirigentes capazes de desenvolverem um pensamento crítico e propor soluções para questões 

científicas, morais, intelectuais, políticas e econômicas. A missão das elites intelectuais é 

afetar a consciência social, ser “inteiramente aberta” e trabalhar no interesse da coletividade. 

O critério de seleção dessa elite não seria o econômico, mas sua capacidade individual.  

Os professores do ensino primário, secundário e superior também deveriam ser 

formados pela universidade, para exercerem uma função pública e fazer parte da elite 

intelectual, pois para Fernando de Azevedo, o professorado era a mais importante de todas as 

funções públicas e deveria ter dignidade econômica e prestígio social. 

O autor discutiu o contexto histórico da primeira metade do século vinte tendo como 

temáticas as contradições entre a filosofia, a política, o papel do Estado, o desenvolvimento 

industrial e econômico das sociedades e suas relações com a universidade. Para ele o 

problema político é o mais importante para a reorganização das universidades porque “a 

liberdade é a primeira e fundamental condição para que se torne possível a cultura, em 

qualquer de suas manifestações. Não se concebe pensamento sem liberdade de pesquisa e de 

opinião, nem, portanto, cultura sem liberdade.” (Azevedo, s/d, p. 101). Em um contexto 

mundial e nacional em que do ponto de vista ideológico e político, o totalitarismo de esquerda 

e de direita avançava em todas as direções, o autor defendia a idéia de que a universidade só 

seria possível num contexto de liberdade de pensamento, de crítica e de pesquisa, enfim, de 

autonomia. A democracia liberal seria, então, o único regime político que poderia assegurar 

essa liberdade. A crítica de Fernando de Azevedo à organização, à administração e à 

burocracia mostra sua preocupação com o processo de industrialização da sociedade e suas 

influências sobre a universidade.  

Na era da organização, a administração é certamente uma necessidade, e o 
governo dessas instituições cada vez mais complexas, é uma máquina 
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indispensável à administração dos seus interesses gerais. À medida, porém, 
que se ampliam, pela incorporação de novas escolas e faculdades, tendem 
elas a se burocratizar com a hipertrofia dos serviços administrativos, 
atingindo o próprio professor, reduzido a uma simples peça da máquina e 
levado a preocupar-se mais em “ter” do que em “ser” alguma coisa, 
despojando-lhe a atividade, rebaixada à categoria de um emprego, do alto 
caráter de uma “missão”, e esmagando, em conseqüência, sob o peso da 
regulamentação excessiva e de uma burocracia monstruosa, a iniciativa, o 
espírito de concorrência e de cooperação e a liberdade criadora. 
(AZEVEDO, s/d, p. 106) 

À tendência de burocratização administrativa, característica das organizações 

empresariais complexas, se contrapõe a ideia de espírito universitário a ser cultivado como 

condição de uma instituição que se constrói fundada na liberdade de pensamento e de 

pesquisa que se volta para o universal “[...] que nos leva a falar para todas as épocas e para 

todos os povos e a olhar em conseqüência, por cima dos compromissos e pontos de vistas 

locais.” (ibidem, p. 107). 

A forma não é o que marca o eterno da universidade, pois sua significação e objeto 

podem perder-se no tempo. A universidade é uma instituição por excelência de elaboração, 

transmissão e irradiação da cultura e é fundamental nas sociedades ocidentais. Tem como 

germe a pesquisa da verdade e o culto do pensamento puro, a crítica e o debate das questões 

contrárias, a curiosidade por novas descobertas, a satisfação de iniciar os mais jovens, pelo 

ensino, no universo do questionamento e do saber, desde as mais antigas instituições gregas, 

como a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, às universidades medievais, em que os 

homens se entregaram à especulação e à investigação, (ibidem, p. 144-145). 

O esforço coletivo para produzir a ciência depende de cooperação, de abertura às 

diferentes culturas, do confronto de experiências e de pontos de vista, do comparar e do 

repensar as teorias e as práticas. Não podendo a universidade isolar da vida a cultura, nem ser 

organizada apenas para a especialização intelectual e científica ou profissional e técnica, no 

mais alto grau, e sim para essa cultura geral “ou essa larga mentalidade comum que reside à 

base de todo o humanismo”. A universidade é uma obra histórica e não um produto 

cristalizado: “[...] o que lhe poderá comprometer o sucesso é, antes de tudo, a rotina 

burocrática, o rigor e a estreiteza de fórmulas e o excesso de organização.” (FERNANDO DE 

AZEVEDO, s/d, p.162-163). 

Essa discussão sobre o sentido e a finalidade da universidade fortemente marcada 

nos debates da década de 1930, desaparecerá do cenário acadêmico nas décadas seguintes. A 

partir dos anos de 1960, com as mudanças sociais e econômicas provocadas pelo processo de 
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mundialização do capital, a defesa do sentido acadêmico de formação de um pensamento 

crítico, de saber desinteressado, de formação cultural ampla, de ensino e pesquisa com base 

em princípios de gratuidade, de instituição pública e autonomia, vai se perdendo em meio às 

reformas universitárias que progressivamente buscaram fazer da universidade uma 

organização à luz do modelo empresarial e produtivista. 

O aspecto político representou um eixo definidor das universidades no Brasil em um 

vínculo estreito entre saber e poder, entre ciência e política.  

Sob três aspectos principais, em momentos históricos diferentes, essa 
vocação se manifestou: nas universidades públicas criadas na primeira 
metade do século, a partir da visão liberal e, portanto, da idéia do saber 
desinteressado ou da não-interferência recíproca entre estado e Universidade, 
e Sociedade e Universidade; nas universidades criadas a partir dos anos 50, 
no bojo da luta pela escola pública gratuita, inserindo a universidade no 
contexto do direito à educação e à pesquisa aberta à todas as classes sociais e 
capaz de oferecer quadros para a ampliação da cidadania educacional; e nas 
universidades criadas a partir dos anos 70, no interior do campo autoritário, 
com a função de realizar a tarefa estatal de controle e censura do 
pensamento, limitar o acesso ao saber e, sobretudo, responder às 
necessidades da indústria e das finanças, isto é, da tecnologia e da economia. 
(CHAUÍ, 2001, p. 115-116) 

O estudo da universidade deve considerar a conjuntura atual e a relação desta com a 

sociedade brasileira. Numa sociedade marcada pela oligarquia, pelo autoritarismo e pela 

violência e agravadas pela ideologia neoliberal em uma nação que nunca experimentou o 

Estado de Bem-Estar Social, a universidade brasileira acaba por absorver e expressar em sua 

organização as ideias neoliberais. A partir da década de 1990, com o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, inaugura-se uma nova fase de reestruturação do projeto capitalista de 

caráter neoliberal no Brasil. As políticas públicas sociais e educacionais passam a ser 

elaboradas em um contexto de internacionalização do capital e de constituição de uma 

sociedade global cuja economia política se fundamenta em princípios válidos mundialmente e 

que ainda continuam em pleno vigor.  

De acordo com Ianni (1997), a globalização pode ser entendida como processo de 

internacionalização do capital ou, ainda, como o processo de mundialização que expressa a 

dinâmica transnacional do capitalismo e que envolve a arquitetura de uma nova civilização. 

Vivemos a construção de uma sociedade global cujo projeto hegemônico visa a conformação 

de novos padrões de vida, costumes, sentimentos e subjetividade, de um novo senso comum e 

de uma nova cultura, que servem como elementos de uma nova ordem intelectual e moral, 

(MELLO,1996). 



 
 

 

50

A internacionalização intensifica-se e generaliza-se com o fim da Guerra Fria, que 

coincide com o fim da URSS e com as mudanças político-econômicas das nações socialistas 

que compunham este bloco. Entretanto, como destaca Ianni (1999), é a partir da Segunda 

Guerra Mundial que o capitalismo desenvolve-se em uma escala propriamente global, dando 

início ao declínio do Estado-Nação e das metrópoles que cedem espaço para as grandes 

empresas e conglomerados multinacionais que se movem por diferentes territórios de acordo 

com as necessidades de reprodução ampliada do capital. A força que adquire o processo de 

concentração e centralização do capital implica outro processo, de perda das raízes locais e 

nacionais no que se referem a formas de trabalho e vida, modos de ser e de pensar, produções 

culturais e formas de imaginar. A sociedade mundial ou sociedade global se apresenta por 

meio de organizações institucionais e políticas de caráter transnacional que passam a 

constituir os centros de comando mundial. Dentre elas se destacam a Organização das Nações 

Unidas (ONU), que se impõe mais como promessa de efetivação de um governo global, o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial ou Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), como poderosos controladores do sistema 

monetário internacional, os conglomerados multinacionais de empresas que têm sido 

responsáveis pela formação de um “shopping center” global, a eficácia e a expansão da mídia 

impressa e eletrônica, da indústria cultural responsável  pelo predomínio dos interesses das 

classes dominantes em escala nacional e global. 

Com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e em especial das 

telecomunicações, as barreiras e a distância entre os países diminuem sensivelmente, 

aumentando a capacidade de difusão dos valores e políticas neoliberais e da força dos 

mercados em relação à esfera pública. O discurso da privatização e da redução dos gastos 

públicos também se globaliza, veiculando o ideário de que os mercados são muito mais 

versáteis e eficazes que as instituições burocráticas do Estado, e que o mercado responde mais 

rapidamente às mudanças em tecnologia e às demandas sociais.  

No contexto da sociedade global, o neoliberalismo expressa também a organização 

internacional de um modelo de economia política que tem como idéia fundamental a noção de 

liberdade econômica como pressuposto de liberdade política e se constitui, historicamente, na 

luta contra o estatismo, o protecionismo e o socialismo em defesa da economia de mercado. 

De acordo com Torres (1995), o neoliberalismo designa um novo tipo de Estado que 

surgiu a partir da década de 70, manifestando-se hegemonicamente nos países capitalistas 
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desenvolvidos, como uma reformulação do Estado de Bem-Estar Social, caracterizado por um 

pacto social entre trabalho e capital, por direitos sociais assegurados ao cidadão, intervenção 

estatal na economia, protecionismo na economia nacional, a expansão e diversificação da 

educação pública à luz da ideologia liberal conservadora. 

Não obstante, os países que passam a optar por este modelo de sociedade, 

caracterizam-se por mercados abertos, tratados de livre comércio, redução do setor público, 

diminuição da intervenção estatal na economia e no mercado, programas de ajuste estrutural, 

modelo econômico globalizado, desobrigação do Estado com os serviços de educação, saúde, 

habitação e privatização dos serviços sociais. No caso dos países em desenvolvimento, como 

o Brasil, cujo Estado de Bem-Estar Social nunca foi experimentado em sua plenitude, os 

efeitos das políticas neoliberais são perversos, especialmente no campo da educação superior 

e das universidades públicas que começam a partir da década de 1990 a sofrer os impactos das 

medidas neoliberais nos campos da pesquisa, do ensino, da extensão e de sua administração. 

Para Chauí (2001) esse processo tem ocorrido dentre outros aspectos, pela aceitação 

de uma modernização racionalizadora que privilegia o quantitativo, a eficiência produtiva e o 

compromisso com as necessidades do mercado e do capital, manifestas nos interesses das 

empresas privadas em detrimento da democratização e autonomia da universidade como 

instituição pública. A relação entre universidade e empresa vai além dos financiamentos para 

a pesquisa, influenciando a própria organização administrativa interna. Sua estrutura reproduz 

o modelo da grande empresa capitalista cuja lógica pode ser observada a partir de três 

aspectos “o rendimento como fim, a burocracia como meio e as leis do mercado como 

condição.” (CHAUÍ, 2001, p.56). A divisão do trabalho intelectual no interior da universidade 

também é outro indicador dessa lógica que pode ser observada pela divisão entre as atividades 

docentes, os serviços administrativos e a produção de pesquisas. A fragmentação, o aumento 

da burocracia13 e a heteronomia são apenas consequências da lógica produtivista. 

                                                 
13 A burocracia é uma forma de controle e perenidade do poder desenvolvida pelas instituições do Estado 
Moderno e pelas grandes empresas capitalistas tendo em vista o rendimento e a eficácia na realização de suas 
atividades. É caracterizada por leis e normas que definem a distribuição das tarefas administrativas em diferentes 
funções especializadas e hierarquizadas desempenhadas com base em uma rotina regular e contínua assumidas 
como deveres oficiais; pela impessoalidade das relações e decisões que são prescritas e sistematizadas 
metodicamente em regulamentos e documentos escritos; pela divisão de funções de mando e subordinação com 
supervisão dos postos inferiores pelos superiores; pelo treinamento especializado do funcionário; pela exigência 
de plena capacidade de trabalho durante o tempo contratado pela repartição pública ou empresa e pelo 
aprendizado das regras gerais e das técnicas especiais para o desempenho do cargo. (Weber, 2002, p.137-138). 
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A fragmentação da universidade ocorre em todos os níveis, tanto nos graus 
do ensino quanto nos da carreira, tanto nos cargos administrativos e docentes 
quanto nos de direção. O taylorismo é a regra. Isso significa, em primeiro 
lugar, que a fragmentação não é casual ou irracional, mas deliberada, pois 
obedece ao princípio da empresa capitalista moderna: separar para controlar. 
Em segundo lugar, significa que a fragmentação do ensino e da pesquisa é o 
corolário de uma fragmentação imposta à cultura e ao trabalho pedagógico 
pelas idéias de especialização e de competência, e, sobretudo, que a 
reunificação do dividido não se fará por critérios intrínsecos ao ensino ou à 
pesquisa, mas por determinações extrínsecas, ou seja, pelo rendimento e pela 
eficácia. Em terceiro lugar, a imposição deliberada de uma vida cultural 
fragmentada, fundada na radical separação entre decisão e execução conduz 
a uma unificação bastante precisa: a da administração burocrática. (CHAUÍ, 
2001:56-7).  

A universidade como organização social prestadora de serviços é uma ideia que 

começou a ser defendida no Brasil, a partir da década de 1990, ideia que coincide com o 

início das políticas neoliberais que levaram à reforma do Estado para torná-lo racional e 

moderno de forma que suas atividades mínimas induzissem à diminuição da função 

reguladora do Estado sobre a economia. As áreas privilegiadas para a retirada do controle 

estatal foram a saúde, a educação, a cultura e as utilidades públicas consideradas como 

“Serviços Não-Exclusivos do Estado, isto é, aqueles que podem ser realizados por instituições 

não-estatais, na qualidade de prestadoras de serviços; o Estado provê tais serviços, mas não 

executa uma política, nem executa diretamente o serviço.” (CHAUÍ, 2001, p, 176). No 

processo de modernização que ocorreu nos anos da ditadura militar no Brasil, com a Reforma 

Universitária de 1968, as universidades foram reestruturadas para seguirem o modelo 

administrativo baseado na burocracia empresarial, todavia, ainda não se defendia como 

política governamental os princípios do neoliberalismo baseado no “Estado mínimo” e 

“mercado máximo”, contexto que será marcante e decisivo para a defesa mais acentuada das 

idéias de utilitarismo, pragmatismo, eficácia, flexibilidade, produtividade e gestão social, a 

partir da década de 1990. 

As instituições públicas consideradas não-estatais, como os museus, os centros de 

pesquisa, as escolas técnicas e as universidades, passam a ser concebidas como organizações 

sociais. Essa foi a proposta do economista Luís Carlos Bresser Pereira (2000), ex-ministro de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), esteve no governo deu início à reforma 

administrativa do Estado e da universidade brasileira de forma a ajustá-la ao modelo 

produtivista, não-estatal, com financiamento privado e classificada por ordem de excelência 

com base em avaliações institucionais, baseada na experiência norte-americana e inglesa. Esse 

modelo, como bem descreveu Michel Freitag (1995), tem como finalidade a prestação de 
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serviços para o Estado e para o mercado e cuja mediação se dá por meio da celebração de 

contratos de gestão que visam garantir a autonomia financeira da universidade, desobrigando-

a da gratuidade e tornando-a eficiente, produtivista e competitiva no campo da pesquisa em 

relação às universidades dos países desenvolvidos.  

Concebida como organização social administrada, a universidade passa a se 

assemelhar com a empresa capitalista que não sobrevive sem o controle administrativo de 

suas ações, controle que irá assumir a forma de “gestão social” e “gerenciamento de 

qualidade”, que na verdade se mostra mais como um aperfeiçoamento e adaptação da 

burocracia aos preceitos neoliberais. O movimento que irá ocorrer é uma mudança no sentido 

e finalidade da ideia de universidade no país, isto é, da luta pela autonomia da universidade na 

época da ditadura militar no Brasil à ideia de universidade como organização administrada. 

Sob múltiplas manifestações, a idéia de autonomia, como a própria palavra 
grega indica – ser autor do nomos, ser autor da norma, da regra e da lei -, 
buscava não só garantir que a universidade pública fosse regida por suas 
próprias normas, democraticamente instituídas por seus órgãos 
representativos, mas visava, ainda, assegurar critérios acadêmicos para a 
vida acadêmica e independência para definir a relação com a sociedade e 
com o estado. Numa palavra, autonomia possuía sentido sócio-político e era 
vista como a marca própria de uma instituição social que possuía na 
sociedade seu princípio de ação e regulação. Ao ser, porém, transformada 
numa organização administrada, a universidade pública perde a idéia e a 
prática da autonomia, pois esta agora, se reduz à gestão pelo qual o Estado 
estabelece metas e indicadores de desempenho, que determinam a renovação 
ou não-renovação do contrato. (CHAUÍ, 2001, p. 183) 

Nesse movimento ocorre uma mudança no sentido da autonomia que passa a ser 

vista como liberdade da universidade para captação de recursos com empresas privadas e 

como “gerenciamento empresarial da instituição” que visam o alcance de metas e 

cumprimento das cláusulas contratuais. A flexibilização passa a ser o princípio da autonomia, 

da profissionalização dos currículos de graduação e da separação entre docência e pesquisa. 

Na linguagem do Ministério da Educação, “flexibilizar” significa: 1. 
eliminar o regime único de trabalho, o concurso público e a dedicação 
exclusiva, substituindo-os por “contratos flexíveis”, isto é, temporários e 
precários; 2. simplificar os processos de compras (as licitações), a gestão 
financeira e a prestação de contas (sobretudo para proteção das chamadas 
“outras fontes de financiamento”, que não pretendem se ver publicamente 
expostas e controladas). 3. adaptar os currículos de graduação e pós-
graduação às necessidades profissionais das diferentes regiões do país, isto é, 
às demandas das empresas locais (aliás, é sistemática nos textos da Reforma 
referentes aos serviços a identificação entre “social” e “empresarial”); 4. 
separar docência e pesquisa, deixando a primeira na universidade e 
deslocando a segunda para centros autônomos de pesquisa. (CHAUÍ, 2001, 
p. 184)  
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O ideal de autonomia terá novo significado e ampliam-se os obstáculos para sua 

realização original. Mesmo com as resistências de muitos docentes e de alguns sindicatos que 

ainda a buscam e a defendem na prática acadêmica e política, o que vemos é a prevalência da 

heteronomia nas dimensões, econômica, educacional, cultural, social e política, pois em todos 

esses aspectos os critérios para as decisões sobre currículos, carreira, orçamentos, 

financiamentos, convênios, formas de avaliação e de difusão do saber, serviços e número de 

alunos por professor não são definidos pela universidade, mas por interesses externos 

definidos pelas demandas do capital e do Estado. 

Concebida como organização social administrada, a universidade inverte o sentido de 

qualidade que passa a ser entendida como quantidade, competência, excelência e 

produtividade. Não interessa a finalidade, o conteúdo, a forma e os sujeitos que participam da 

produtividade acadêmica. Como instituição social, ao contrário, a universidade é sinônimo de 

ação social, sendo sua prática reconhecida e legitimada publicamente. A autonomia diante de 

outras instituições e poderes está relacionada à estruturação interna de suas próprias normas e 

valores que também lhe dão legitimidade e reconhecimento internos. A ideia de autonomia 

diante do poder da Igreja e do Estado, a luta pela democracia social e pelos direitos humanos 

fez com que a universidade moderna pusesse diante de si as questões que envolvem as lutas 

sociais, a democratização do saber, o ideal democrático e o ideal socialista. “Por isso mesmo, 

a universidade européia tornou-se inseparável das idéias de formação, reflexão, criação e 

crítica.” (CHAUÍ, 2001, p. 185). 

A ação administrativa, entretanto, transforma essa instituição em organização. Na 

sociedade do capital não só o ser humano sofre as consequências da reificação e da 

fragmentação, mas também as instituições sociais são transformadas em objetos e, ao 

passarem à condição de “coisas”, tornam-se organizações que equivalem às mercadorias no 

processo de produção e consumo. As partes isoladas do todo só podem ser reunidas por meio 

da gerência administrativa. Seguindo a perspectiva de análise da Escola de Frankfurt e de 

Freitag (1995), Chauí (2001), afirma que a universidade passa a ser administrada pelo viés da 

tecnocracia em que são aplicadas as mesmas técnicas e regras de gerenciamento empresarial 

das indústrias automobilísticas ou de alimentos. “Em outras palavras, a administração é 

percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de conteúdo 

particular e que, por seu formalismo, são aplicáveis a todas as manifestações sociais.” 

(CHAUÍ, 2001, p. 186-187). 
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O outro aspecto da racionalidade formal que rege uma organização é a 

instrumentalidade. A administração da universidade se torna meio para a obtenção de fins 

específicos. Sob a égide da eficácia e do sucesso fundadas nas idéias de gestão, planejamento, 

previsão e controle, só tem sentido os resultados numéricos exitosos que podem ser atestados 

pelos relatórios de gestão. Enquanto para a universidade como instituição o que importa é a 

crítica, o questionamento, a criação, a formação, o pensamento, o saber e a investigação 

rigorosa da existência humana e da realidade em todos os seus aspectos, para a universidade 

como organização universitária o que conta é o produto a ser contabilizado, classificado e 

avaliado como relevante, ou não, para o sistema de controle acadêmico.  

A instituição busca o universal e tem seus valores e normas referenciados na 

sociedade como seu princípio e fim. A organização se baseia nela mesma e seu alvo é a 

gestão de seu tempo e espaço particular para poder melhor competir com outras organizações 

do mercado. A organização se posiciona em um dos lados da divisão social para ganhar a 

competição e não para questionar e desvelar as contradições. “[...] a instituição se percebe 

inserida na divisão social e política e busca definir uma universalidade (ou imaginária ou 

desejável) que lhe permita responder às contradições impostas pela divisão.” (CHAUÍ, 2001, 

p.188).  

No Brasil as reformas que visavam adaptar a universidade às necessidades do 

mercado de trabalho acabaram por fazer surgir a partir de 1970, três sentidos diferentes que se 

alternaram de acordo com as mudanças na forma de acumulação do capital: a universidade 

funcional, de resultados e operacional. “No caso do Brasil, essa sucessão correspondeu ao 

‘milagre econômico’, dos anos70, ao processo conservador de abertura política dos anos 80 e 

ao neoliberalismo dos anos 90.” (CHAUÍ, 2001, p.189). 

A ditadura militar ao implementar a Reforma Universitária de 1968 fez com que os 

currículos e os programas de ensino se adaptassem às exigências de formação rápida de mão-

de-obra qualificada para o mercado de trabalho. Ao resultado da massificação do ensino 

superior por meio da abertura indiscriminada de cursos, Chauí (2001, p.189) chama 

“universidade funcional”, como resposta à promessa de ascensão social por meio do diploma 

universitário para a classe média considerada a base político-ideológica da ditadura. Os 

militares também favoreceram as oligarquias regionais com a criação de universidades e 

novos cursos.  

Nos anos 80, a universidade funcional volta-se para a parceria no ensino e na 

pesquisa com as empresas privadas. As empresas passam a ser as grandes interlocutoras da 
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universidade ao fornecerem os empregos para os estagiários e financiar as pesquisas e os 

cientistas. Essa é a universidade de resultados que assistirá ao aumento de vagas por meio da 

proliferação de faculdades particulares em todo o país. “Eram os empregos e a utilidade 

imediata das pesquisas que garantiam à universidade sua apresentação pública como 

portadora de resultados.” (CHAUÍ, 2001, p.190). A partir de 1990 ocorre uma mudança 

significativa em relação aos sentidos anteriores. A universidade operacional assume as 

características da organização administrada em detrimento da instituição social. Ao voltar-se 

para dentro de si assume o controle acadêmico por meio da gestão de qualidade que visa 

cumprir contratos e metas. 

Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, 
calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por 
estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela 
particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e 
estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à 
formação intelectual, está pulverizada em microorganizações que ocupam 
seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho 
intelectual. A heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: o 
aumento insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e 
doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e 
congressos, a multiplicação de comissões e relatórios etc. Virada para seu 
próprio umbigo, mas sem saber e por isso mesmo não age. Não surpreende, 
então, que esse operar coopere para sua contínua desmoralização pública e 
degradação interna. (CHAUÍ, 2001, p. 190) 

O desaparecimento da formação intelectual como princípio da docência é o aspecto 

mais significativo no que se refere ao ensino de graduação, quando a instituição universidade 

assume-se como organização administrada por meios e fins operacionais, flexível, voltada 

para dentro de si mesma com vistas ao alcance de metas e ao aumento da produtividade. 

Contrário ao que a universidade tem sido é fundamental que a dimensão de seu “dever ser” 

seja posta como aquilo que lhe é próprio, lhe confere sentido e a diferencia das organizações e 

instituições e a constitui como instituição de educação sua afirmação como 

[...] autêntica obra da cultura, garante sua identidade e a diferencia das 
empresas e da burocracia do Estado, é a investigação da natureza, da 
existência humana em todos os aspectos e dimensões, do sentido do real e do 
imaginário, bem como o trabalho intelectual de formar o ser humano, o 
pensador, o cientista, o sábio que ama e cultiva a sabedoria, as letras e as 
artes e busca a todo momento o saber. (COÊLHO, 2006, p.53). 

A instituição universidade não pode abrir mão de se constituir como formação 

humana em que a docência e a discência se fazem em uma relação de busca do saber 

comprometido com a emancipação do gênero humano.  
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Humanizar significa criar condições para os que pertencem à espécie 
humana realizarem em sua existência, em seus atos, a racionalidade, a 
autonomia, a liberdade em sua relação com a natureza e o outro e, portanto 
na ‘convivência’ social, o que supõe o reconhecimento da igualdade 
fundamental, afirmando-se todos como iguais, sujeitos da cultura, do saber e 
da ação. (COÊLHO, 2006, p. 55) 

O compromisso da universidade deve ser, então, com o questionamento da 

sociedade, da cultura, das empresas e do Estado, a reflexão de si mesma, o cultivo do trabalho 

da razão, o exercício da crítica da existência humana, das ideias, dos conceitos e das verdades 

estabelecidas. A universidade não é uma organização cuja meta é a prestação de serviço, nem 

um produto cristalizado, como verdade pronta e acabada. Ao contrário, é uma instituição em 

permanente construção, cujo sentido e finalidade, forma e conteúdo se apresentam como 

escolhas assumidas pelos sujeitos que a constituem. A escolha pode ser pelo inédito, pela 

autonomia, mesmo situada em condições materiais, temporais e relações sociais de existência 

que a impulsionam para a reprodução acrítica da razão instrumental, do utilitarismo e do 

pragmatismo.  

 

1.4 Reforma universitária de 1968: “modernização” da universidade brasileira e do 
ensino de graduação 

  

A universidade como formadora de mão de obra qualificada para o mercado tornou-

se o princípio da política governamental, a partir de 1960 e fortaleceu ainda mais o imaginário 

social que desde muito tempo exigia ensino superior de caráter profissionalizante. 

O movimento de modernização das instituições de ensino superior e das 

universidades brasileiras teve início no período da República Populista (1946-1964), 

corresponde ao processo de integração dessas instituições de ensino à direção estatal sob 

influência da ideologia desenvolvimentista e nacionalista. Faculdades privadas e estaduais 

foram federalizadas, várias universidades foram criadas paralelamente à multiplicação das 

instituições privadas de ensino superior e a instalação do Conselho Federal de Educação 

(CFE), em 1962. (CUNHA, 2007b, p.12).  

Tal movimento de modernização no país foi assumido como projeto educacional por 

empresários, docentes da universidade, centros de pesquisa, pelo governo militar e ainda nos 

dias atuais continua presente nas políticas educacionais e no ideário supostamente acadêmico. 

Segundo Cunha (2007b, p.14), não é possível ignorar o peso de nossa formação histórica e 

atribuir causa unilateral desse processo à ação das agências financeiras internacionais e à 
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ideologia do neoliberalismo. O primeiro passo da longa caminhada pela modernização do 

ensino superior foi dado, pelo segmento militar do Estado e pelos empresários adiantando-se 

ao segmento especificamente educacional, com a criação do Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA)14. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São 

Paulo, e a Universidade de Brasília (UNB), criadas respectivamente em 1962, também 

fizeram parte das iniciativas modernizadoras cujo ideal nacionalista, desenvolvimentista e 

reformista foi formulado pelos intelectuais do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(Iseb)15, criado em 1955.  

O contexto de estruturação modernizadora do ensino superior brasileiro foi marcado 

por eventos importantes tais como a criação da UNE, em 1938, que representa a consolidação 

do poder do movimento estudantil como força política ativa e do acesso cada vez maior de 

alunos das classes médias ao ensino superior. O movimento estudantil teve como uma das 

principais bandeiras a defesa da modernização das universidades. A criação da FAPESP, em 

1947, da SBPC, em 1948, e em 1951 o CNPq16 e a CAPES, tiveram como principais metas 

                                                 
14 “Criado durante a Segunda Guerra Mundial, o Ministério da Aeronáutica tinha atribuições que extravasavam o 
âmbito propriamente militar da Força Aérea Brasileira. Cabia-lhe, também, promover e controlar a aviação 
comercial, inclusive a infra-estrutura aeroportuária, a formação de pessoal técnico de vôo e de apoio, assim como 
a indústria aeronáutica. [...] Faltava a formação de pessoal de alta qualificação em engenharia aeronáutica e o 
aparato de pesquisa. Para preencher essa lacuna, foi elaborado o plano de criação do Centro Tecnológico de 
aeronáutica (CTA), pelo brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, da FAB, e pelo professor Richard H. Smith, do 
Massachusetts Institute of Technology, dos Estados Unidos (Oliveira Junior, 1959; Tolle, 1964). O ‘Relatório 
Smith” como veio a ser conhecido, foi aprovado em fins de 1945. Previa a existência de um Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), escola de engenharia que deveria oferecer cursos de Mecânica, Eletrônica e 
Aeronáutica, e de um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD), destinado a apoiar a aviação comercial e a 
indústria, mediante encomendas.” (CUNHA, 2007b, p. 128-129) 
15 “O Iseb foi criado para ser um ‘centro permanente de altos estudos políticos e sociais de nível pós-
universitário’, onde se aplicariam as categorias e os dados das ciências sociais ‘à compreensão crítica da 
realidade brasileira’, visando à elaboração de instrumentos teóricos que permitissem ‘o incentivo e a promoção 
do desenvolvimento nacional’. Compunha-se de pessoas tidas como de notório saber, nomeadas pelo ministro da 
educação, destacando-se Álvaro Vieira Pinto, Cândido Mendes de Almeida, Alberto Gerreiro Ramos, Nelson 
Werneck Sodré, Rolando Corbisier e Hélio Jaguaribe, ao lado de outros intelectuais das mais diferentes correntes 
de pensamento.” (CUNHA, 2007b, p.47) 
16 A modernização do ensino superior se deu pelo fomento da pesquisa científica e tecnológica por parte do 
CNPq criado em 1951, por iniciativa do almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva com a finalidade de promover 
a pesquisa científica e tecnológica no Brasil, para atender a aplicações bélicas e da produção industrial. 
“Frustrado no seu intento de promover a pesquisa científica e tecnológica nuclear no Brasil, o CNPq 
desenvolveu atividades orientadas para a promoção das chamadas ciências exatas e biológicas, concedendo 
bolsas de estudo, no Brasil e no exterior, fornecendo auxílios para a aquisição de equipamentos de pesquisa pelos 
institutos já existentes nas universidades ou fora delas e, finalmente, criando institutos de pesquisas 
especializados. [...] Todo esse esforço de montagem de um aparelho extra-universitário de pesquisa científica e 
tecnológica resultou da tentativa de suprir as deficiências das universidades, reconhecidas como o lugar próprio 
onde a pesquisa deveria ser realizada. Mas, embora desenvolvesse esse esforço paralelo, o CNPq não poupava 
proclamações, em seus relatórios, a respeito da necessidade de modernização do ensino superior no Brasil, sem o 
que não haveria pesquisadores. A dinamização do ensino superior pela pesquisa científica e tecnológica, 
praticamente inexistente nas escolas e faculdades, era um reclamo paralelo e complementar a esse.” (CUNHA, 
2007b, p.130-133). 
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“[...] a difusão da ciência, a fim de buscar apoio do Estado e da sociedade Civil; a promoção 

do intercâmbio entre os cientistas das diversas especialidades; a luta pela verdadeira ciência; e 

a liberdade de pesquisa.” (CUNHA, 2007b, p. 22). Em relação ao CNPq o autor defende que 

possivelmente sua maior influência na modernização do ensino superior no Brasil tenha se 

dado indiretamente, à medida que centenas de professores bolsistas, ao voltarem às suas 

universidades, procuraram reproduzir nelas a organização da atividade acadêmica, a temática 

e a metodologia vigentes nas universidades norte-americanas onde a maioria estudara. 

A legislação do ensino superior brasileiro da República Populista até a Reforma 

Universitária de 1968 foi regida pelo Estatuto das Universidades Brasileiras formulado por 

Francisco Campos, grande intelectual do regime autoritário estadonovista, por meio do 

decreto n. 19.851 de 11 de abril de 1931. O estatuto definia a universidade como o modelo 

para a estruturação do ensino superior, mas permitia a criação de estabelecimento isolado que 

acabou por se tornar a imensa maioria. Quanto ao financiamento, permitia a existência de 

universidades públicas ou oficiais e livres ou privadas mantidas por fundações ou associações 

particulares. O ensino superior ainda tinha nas faculdades de Medicina, de Direito e de 

Engenharia sua base. Conforme Cunha (1997b, p. 18), as universidades eram compostas de 

faculdades que podiam ter autonomia jurídica. A estrutura e o funcionamento do ensino de 

graduação das faculdades eram baseados no sistema de cátedras de diferentes áreas do saber. 

A série de cada ano de curso era composta pelo conjunto de cátedras e o curso pela seqüência 

de séries. Os catedráticos eram professores cujo cargo era o de titular vitalício, ou seja, 

substituído apenas por morte, afastamento ou aposentadoria. Os demais professores 

assistentes, livre-docentes e auxiliares, cargo de confiança indicado pelo catedrático, estavam 

ligados de forma hierárquica aos catedráticos, e eram responsáveis pelas tarefas docentes das 

disciplinas e das turmas provenientes da subdivisão da cátedra.  

Em contraposição à estrutura de cátedras e séries, considerada como arcaica e 

impeditiva da modernização da universidade, o currículo do ITA, que rompia com tal padrão, 

foi considerado o modelo de uma experiência bem sucedida de reforma do ensino superior. 

Outras as inovações acadêmicas integraram a estruturação do ITA: o fim das cátedras, a 

seleção de docentes por exame de currículos, contratados pela legislação trabalhista (CLT), o 

que possibilitava a demissão dos professores que não apresentassem capacidade e eficiência; a 

estruturação da carreira de forma que o primeiro degrau, o de ‘auxiliar de ensino’, fosse 

ocupado por estudantes de pós-graduação e os demais, ‘professores assistentes’, ‘associados’ 

e ‘plenos’, fossem alcançados pelo mérito comprovado, independente da abertura de vagas. O 
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ITA se estruturou por meio de departamentos como unidade básica do ensino superior, 

caracterizado pela reunião em áreas profissionais afins, de professores, auxiliares técnico-

administrativos e de recursos materiais para as atividades de ensino e pesquisa.  

[...] os professores e os estudantes residiam no campus e dedicavam-se 
exclusivamente ao ensino e à pesquisa; (5) os professores estavam à 
disposição dos estudantes fora do tempo das aulas, de modo que as dúvidas e 
os temas relacionados podiam ser explorados de modo produtivo; (6) o 
currículo era flexível, podendo-se acrescentar ou subtrair disciplinas 
conforme as necessidades e as disponibilidades de pessoal docente; (7) as 
cinco séries do curso estavam divididas em uma parte “fundamental”, de 
dois anos – na qual se estudavam os assuntos comuns a todas as 
especializações, corrigiam-se os defeitos trazidos do curso secundário e 
alertavam-se os estudantes para a importância da ciência pura para a 
engenharia do ‘amanhã’, e uma parte ‘profissional’, de três anos, na qual se 
concentravam as disciplinas que levavam às especializações; (8) promoção 
do autogoverno e da autodisciplina, tornando a ‘cola’ um expediente raro; 
(9) estímulo à investigação e à pesquisa, principalmente nos cursos de pós-
graduação, visando formar novos docentes e pesquisadores. (CUNHA, 
2007b, p.213) 

Após a criação do ITA, o evento mais expressivo de fomento da modernização do 

ensino superior, foi a criação da UNB, cujo processo de construção negava a estrutura e o 

funcionamento do ensino superior existente até então, conforme Cunha, (2007b, p.140). Sua 

criação teve como principais propósitos a necessidade de se manter junto à burocracia 

governamental uma reserva de especialistas de alta qualificação e evitar a proliferação das 

escolas isoladas e dos vícios existentes na universidade, de forma a permitir o surgimento de 

um paradigma moderno para o ensino superior brasileiro, mais amplo do que o ITA. 

A partir da década de 1940, com o fim do Estado Novo e da Segunda Guerra 

Mundial, as universidades européias deixaram o patamar de referência de avaliação, em favor 

das universidades norte-americanas que passaram a ser vistas como modelos ideais de 

organização e estrutura acadêmica. A criação da UNB também seguiu esse modelo de 

organização por de departamentos reunidos em institutos e faculdades. Teve como mentores 

intelectuais Darci Ribeiro e Anísio Teixeira, que se tornaram seus primeiros reitores. Sua 

primeira finalidade era “formar cidadãos empenhados na busca de soluções democráticas para 

os problemas com que se defronta o povo brasileiro na luta por seu desenvolvimento 

econômico e social” (CUNHA, 2007b, p. 142).  

Uma grande preocupação era dedicada ao currículo dos cursos de graduação que 

romperam com a rotina obrigatória das matérias que compunham o regime seriado anual. Os 

estudantes para integralização curricular passariam a contabilizar créditos conferidos pelas 
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disciplinas de diversos departamentos, institutos centrais e faculdades. A UNB contratava 

professores pela legislação trabalhista. “A carreira docente admitia os níveis de professor-

assistente, para mestres com o prazo de três anos para obterem o doutorado; de professor 

associado, para doutores; e de professor titular.” (Ibidem, p.144). 

Com as repercussões da modernização desenvolvidas no ITA e na UNB, outras 

instituições como a Universidade do Brasil, antiga Universidade do Rio de Janeiro, criada em 

1920 e a Universidade do Ceará de 1955, acabaram por ser influenciadas. Conforme Cunha 

(2007b, p. 148), a Universidade do Brasil, em 1963, passou por reforma elaborada por uma 

comissão17 eleita pelo conselho universitário que sugeria as mesmas mudanças já realizadas 

na estrutura e funcionamento do ITA e da UNB. Dentre elas o regime de matrícula por 

disciplinas e pré-requisitos, como parte da tentativa de controlar o processo de politização dos 

estudantes.   

A participação ativa dos professores universitários na modernização do ensino 

superior também merece destaque. A SBPC foi o principal meio de expressão coletiva das 

críticas e propostas realizadas pelos professores e pesquisadores universitários a respeito da 

modernização do ensino superior. De acordo com Cunha (2007b, p.151), muitos professores 

pressionaram as instituições nas quais trabalhavam com críticas ao arcaísmo existente em 

defesa dos modelos norte-americanos de organização universitária. 

Quando os militares se definiram pela reforma universitária em 1968 já havia 

condições legais e uma ideologia da modernização aceita como necessária e urgente, e 

juntamente com o incentivo do governo norte-americano18 e de suas agências contribuíram 

com a forma e o conteúdo da reforma. O debate nacional sobre questões referentes à 

autonomia e à gestão da universidade, à estrutura, à organização e ao papel da universidade na 

promoção do desenvolvimento brasileiro já estava, desde os anos cinquenta, cada vez mais 

efervescente. 

                                                 
17 “Um dos participantes dessa comissão de reforma foi Raymundo Moniz de Aragão, professor catedrático da 
Escola Nacional de Química, da Universidade do Brasil, ministro da Educação nos dois terços finais do governo 
Castello Branco. Como ministro, Moniz de Aragão inspirou dois decretos-leis estendendo a todas as 
universidades federais as diretrizes daquela reforma. Mais tarde, em 1968, essas diretrizes, algo modificadas, 
foram estendidas a todo o ensino superior.” (CUNHA, 2007b, p.149) 
18 “Em 19 de dezembro de 1950 foi assinado um acordo entre os governos dos EUA e do Brasil fixando 
‘princípios e normas de cooperação técnica’, seguido de um novo acordo, em 30 de maio de 1953, denominado 
‘acordo sobre serviços técnicos especiais’. Em decorrência, foi criado o Escritório do Governo Brasileiro para a 
Coordenação do Programa de Assistência Técnica (Ponto IV), diretamente ligado à presidência da República 
(Programas, 1965).” (CUNHA, 2007b, p. 24) 
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A preocupação dos EUA em relação às estratégias de intervenção no sistema 

educacional brasileiro devia-se à prevenção de um possível deslocamento dos países 

subdesenvolvidos para o eixo comunista. A partir de 1958, foram firmados convênios 19entre 

as fundações norte-americanas e várias universidades e institutos brasileiros, como os 

convênios entre a Fundação Rockfeller dos EUA e a Faculdade de Medicina da USP, entre a 

Fundação Ford e a Universidade de Brasília.  

A partir do golpe militar de 1964, o autoritarismo que criava raízes desde 1930, é 

institucionalizado também no contexto da reforma universitária de 1968 e todo o ensino 

superior passa por um planejamento global que contava com a assistência técnica da USAID 

(United States Agency for International Development – Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional), a administração do MEC e de fundações particulares norte-

americanas (CUNHA, 2007b, p.159). A finalidade do governo era planejar e reformar o 

ensino superior conforme a estratégia geral da USAID e opinar sobre a conveniência de se 

organizar um programa especificamente voltado para o ensino superior, como já havia para 

outras áreas e adequá-lo à concepção de universidade daquela agência “como elemento da 

formação de recursos humanos e estes como meios para o aumento da produção industrial e 

da produção agrícola” (CUNHA, 1988, p. 168). As propostas situavam-se em torno das ideias 

de privatização e modernização do ensino superior, no sentido de uma universidade 

empresarial paralelamente à desmobilização do movimento estudantil. 

A participação e a influência do meio empresarial na reforma universitária foi objeto 

do estudo de Souza (1981, p. 15-51) que mostra a atuação do Instituto de Pesquisas e Estudos 

Sociais (IPES)20 na formulação de políticas de educação no período da ditadura militar. A 

finalidade do IPES era o fortalecimento da livre empresa e a preservação do capitalismo por 

meio de uma campanha ideológica que alardeava os benefícios do binômio capitalismo e 

                                                 
19 “Na área de engenharia foram beneficiados o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e, mais tarde, em 1963, o 
Instituto de Química da Universidade do Brasil. No caso deste instituto, previa-se a organização de um programa 
de pós-graduação em Engenharia Química, embrião de outros que vieram a se estender, posteriormente, a 
diversas especialidades de Engenharia, de Administração e do Planejamento Urbano. [...] Na mesma linha, mas 
com objetivos mais modestos, receberam recursos financeiros, professores, bolsas de estudo em universidades 
norte-americanas e assistência técnica as Universidades Rurais dos Estados do Ceará e da Bahia.” (CUNHA, 
2007b, p. 157-158)  
20 Criado no ano de 1961, por empresários do Rio de Janeiro e São Paulo desenvolveu suas atividades até 1971. 
Em 1964, essa entidade empresarial formada por profissionais liberais bem sucedidos, homens de negócio e 
elementos das Forças Armadas, que se auto-intitulava “grupo de pressão sobre o governo” realizou um simpósio 
sobre a reforma em educação no país e em 1968, um fórum sob o tema “A educação que nos convém”. (SOUZA, 
1981, p. 15-16) 
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democracia. Para isso elaboraram um projeto educacional que visava a modernização da 

escola e da universidade para o desenvolvimento econômico e social do país.  

O IPES considerava a universidade tão arcaica quanto a sociedade brasileira 

contrastando com os modelos europeus e norte-americanos tidos como modernos, em especial 

quanto ao aspecto da organização administrativa e de recursos para a manutenção da 

universidade. Dentre as propostas feitas estão a transformação das Faculdades de Filosofia 

Ciências e Letras em Faculdades de Educação, que passariam a formar professores de 

diversas especializações. A universidade deveria ser organizada para atender às necessidades 

do desenvolvimento econômico e ao mercado de trabalho com formação de mão de obra 

especializada, formação de quadros dirigentes, solução de problemas regionais e estruturação 

da pós-graduação. A reformulação dos currículos de graduação foi objeto de dedicada análise 

conforme os documentos do IPES, e foram repensados para proporcionarem uma maior 

vinculação entre a universidade e o meio social, de forma a se adaptarem às necessidades 

nacionais e regionais. As sugestões do fórum realizado em 1968 pelo IPES, em relação à 

estrutura e funcionamento da universidade, foram incorporadas pelo grupo de trabalho da 

reforma universitária. (SOUZA, 1981, p. 59-95). 

De acordo com a análise interpretativa do movimento da reforma universitária, 

realizada por Fávero (1991, p. 8), a universidade tornou-se para a ditadura militar um 

problema político e social por ser fomentadora de contestações e resistências, em especial o 

movimento estudantil que questionava o projeto universitário liberal e autoritário que estava 

sendo desenvolvido no país pela aliança empresarial-militar que assumiu o poder em 1964. 

Daí mais um argumento para justificar a necessidade de modernização e reforma e atender às 

reivindicações de acesso ao ensino superior e ascensão social de uma parte significativa da 

classe média que apoiou o golpe militar 

A convite da diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, no 

ano de 1965, foi contratado o consultor americano Rudolph Atcon para estudar a implantação 

de nova estrutura administrativa universitária baseada no modelo empresarial, cujos princípios 

básicos deveriam ser o rendimento e a eficiência. Além de Atcon, o governo militar designou 

a Comissão Meira Mattos para emitir pareceres sobre as reivindicações, teses e sugestões 

relacionadas com as atividades estudantis e propor medidas em relação às instituições de 

ensino. Essa comissão, 

Foi implantada sob a égide do AI 5 e do decreto nº 477-69, e apoiou-se, de 
uma forma ou de outra, nos resultados dos estudos realizados em decorrência 



 
 

 

64

dos Acordos MEC/Usaid e nos relatórios Atcon e Meira Mattos. Nesses 
documentos afirmava-se a necessidade de efetuar a reformulação estrutural 
da universidade brasileira. Esta deveria preparar-se para o século XXI. 
(FÁVERO, 1991, p. 16). 

A novidade no cenário político e ideológico da educação superior no país, com a 

elaboração dos dois relatórios foi a manifestação explícita dos interesses empresariais. Atcon 

foi mentor da universidade integral, organizada nos moldes da administração empresarial. A 

modernização proposta tem como finalidade o rendimento e a eficiência característicos da 

moderna empresa privada. A principal característica do modelo de organização e 

funcionamento da universidade proposto por Atcon era o divórcio entre os que pensam as 

diretrizes políticas essenciais e os que a executam. “De um modo bem pouco sutil, Atcon 

concentra os poderes de decisão e a força de comando nas mãos do administrador, único 

elemento do organograma a circular livremente entre a cúpula decisória e o universo dos 

executores” (ibidem, p. 27). 

Como mentor dessa universidade integral, Atcon defende a extinção da 
cátedra, das faculdades e das escolas. Opõe-se sobretudo à identificação de 
cada uma delas com seu prédio, sua administração independente, seu corpo 
docente, seu equipamento e seus estudantes. O fim de todos estes elementos 
constitutivos da universidade tradicional levaria a uma vasta ampliação do 
corpo discente sem perda da qualidade, o que poderia promover a melhoria 
do ensino e da pesquisa, fomentando a aplicação econômica dos sempre 
limitados recursos e desenvolvendo um serviço prestado tanto ao indivíduo 
como à comunidade, da qual recebe estes recursos e à qual, por isso, deve 
servir. Para o consultor, os institutos isolados e autônomos entre si deixam 
muito a desejar, enquanto os centros básicos departamentalizados prometem 
maior rendimento. (FÁVERO, 1991, p. 32)  

Atcon propõe também a criação no país do Conselho de Reitores o CRUB, 

independente do Fórum de Reitores, que já existia como uma entidade criada em 1962 pelos 

próprios reitores. O Crub seria um órgão paralelo ao serviço público, tendo como finalidade 

organizar o planejamento universitário e toda a reestruturação do ensino superior, incluindo 

acordos e contratos com universidades norte-americanas.  

A comissão Meira Mattos foi instituída pelo decreto n. 62.024 de 29 de setembro de 

1967, pelo Presidente Costa e Silva com a finalidade de acabar com os protestos, passeatas, 

reivindicações greves e choques com a polícia por parte do movimento estudantil contra a 

ditadura militar no país e propor medidas de ação governamental no setor estudantil. 
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Para a Comissão Meira Mattos21, o conceito de educação era pragmático, possuía um 

sentido de objetividade prática, ou seja, a função da educação era vista como instrumento de 

aceleração do desenvolvimento, de progresso técnico e de expansão de oportunidades 

econômicas e sociais do país. (FÁVERO, 1991, p.59). Pôs ênfase na falência de autoridade no 

meio universitário, na recondução das instituições à ordem, na refutação da autonomia 

universitária, na nomeação de reitores por parte do presidente da República. Propôs o modelo 

de organização empresarial, a concentração e a centralização do poder da universidade nas 

mãos de poucos. As medidas apontadas no relatório Meira Mattos visam explicitamente o 

suporte financeiro, o aumento do rendimento e do desenvolvimento sócio-econômico da 

universidade, tais como: a redução de currículos, a diminuição de duração de cursos, a adoção 

do sistema de créditos com o regime de matrícula por disciplina, a substituição do ano escolar 

por semestre ou trimestre, o que provocaria o aumento do ingresso de alunos e turmas por ano 

em cada curso e levaria ao aumento da produtividade das instituições de ensino superior. 

Sugere o financiamento público e privado por meio de cobrança de taxas de matrículas e 

apoio de fundações de direito privado, conforme Fávero (1991, p. 42-57). Em comum os 

relatórios de Atcon e Meira Mattos têm o modelo de organização de universidade, 

administração burocrática e a separação entre planejadores e executores. 

Como já foi mostrado não houve um projeto expresso em lei que desencadeasse esse 

processo de modernização e controle que ocorreu primeiro em algumas instituições como a 

Universidade de Brasília, a Universidade de Minas Gerais e a Universidade do Brasil, e 

sendo, posteriormente, estendido a todas as universidades federais pelos decretos-leis nº 53/66 

e 252/67. 

O decreto-lei nº 53, baixado em 8 de novembro de 1966, traçou princípios e normas 

para a universidades sinalizando em direção à formação profissional, à administração 

empresarial, com economia de gastos em relação à estrutura universitária e o aumento da 

produtividade. Sua principal deliberação foi a criação dos centros ou faculdades de educação 

para a formação de professores do ensino de primeiro e de segundo grau e especialistas em 

educação e a fragmentação das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras em institutos 

básicos. 

                                                 
21 “Essa comissão era presidida pelo coronel Meira Mattos, do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, 
promovido a general de brigada em 25 de abril de 1968. Dela faziam parte, os profs. Hélio de Souza Gomes, 
diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Jorge Boaventura de Souza e Silva, 
diretor da Divisão de educação Extra-escolar do Ministério da Educação e Cultura, e o Sr. Affonso Carlos 
Agapito de Vasconcelos, da Secretaria-geral do conselho de Segurança nacional.” (FÁVERO, 1991, p. 36) 
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[...] vedava a duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes; 
determinava a unidade ensino-pesquisa; concentração do ensino e da 
pesquisa básicos de modo a formarem um sistema comum para toda a 
universidade; separação do ensino visando à formação profissional e a 
pesquisa aplicada em unidades distintas, uma para cada área ou conjunto de 
área profissional afins. (CUNHA, 1988, p. 79) 

O decreto-lei, nº 252, de 28 de fevereiro de 1967, transformava o sistema de cátedras 

vigente em departamentos e professores por disciplinas e decretava as áreas do conhecimento, 

dividindo as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, em uma tentativa de modernizar o 

ensino superior. A estrutura de unidades universitárias foi fracionada em pequenos 

departamentos para fins de “organização administrativa, didático-científica e de distribuição 

de pessoal, compreendendo as disciplinas afins, os professores e os pesquisadores com 

objetivos comuns.” (CUNHA, 1988, p. 82). As unidades de ensino e pesquisa básicas 

corresponderiam às áreas fundamentais dos conhecimentos humanos como as ciências 

matemáticas, físicas, químicas e biológicas, geociências, ciências humanas, filosofia, letras e 

artes. Ao isolar o curso de filosofia dentro da universidade, sua influência crítica e a 

politização sobre os demais cursos seriam bem menores. Por outro lado, os cursos que 

atendiam mais diretamente aos interesses da indústria ficariam livres para receber maior apoio 

financeiro para o ensino e a pesquisa.  

A reforma universitária de 1968 foi fruto da lei n. 5540 de 28/11/1968 

complementada pelo decreto-lei n. 464 de 11/02/1969, atingiu finalmente, a todas as 

instituições de ensino superior visando tornar o sistema universitário brasileiro um 

instrumento de aceleração do desenvolvimento nacional ao promover o aumento da eficiência, 

da flexibilidade administrativa e formação de recursos humanos voltados para o fomento da 

produção técnica e econômica no país. 

O projeto de lei foi elaborado pelo grupo de trabalho para promover a reforma 

universitária (GTRU) foi instituído pelo decreto n. 62.937 de 02/01/1968, no governo do 

general Arthur da Costa e Silva. A finalidade da criação do grupo de trabalho22 para propor a 

reforma universitária foi estudar a reforma da universidade brasileira, visando à sua 

eficiência, modernização, flexibilidade administrativa e formação de recursos humanos de 

alto nível para o desenvolvimento do País, conforme consta do relatório elaborado pelo grupo. 

                                                 
22 Os integrantes do grupo eram: professor Antonio Moreira Couceiro, Padre Fernando Bastos de Ávila, reitor 
João Lyra Filho, Doutor João Paulo dos Reis Velloso, Doutor Fernando Ribeiro do Val, professor Roque 
Spencer Maciel de Barros, Professor Newton Sucupira, Professor Walnir Chagas. (BRASIL, 1983, p.1). 
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Os princípios da Reforma Universitária eram a racionalização da organização das atividades 

universitárias, a eficiência e a produtividade. O objetivo do grupo era promover uma 

conciliação entre a universidade existente e o ensino de massa, de objetivos práticos e 

imediatos. As ideias centrais do projeto de reforma foram: integração, crise da universidade 

brasileira, desenvolvimento econômico-social da indústria nacional, formação para o mercado 

de trabalho, racionalidade instrumental, eficiência técnico-profissional, aumento da 

produtividade, formação de centros de investigação científica e tecnológica, pós-graduação, 

expansão da indústria brasileira, ajustamento da universidade ao desenvolvimento econômico-

industrial do país e racionalização da administração universitária. (BRASIL, 1983, p. 15-25). 

Por outro lado mantendo a rigidez de seus quadros e as formas acadêmicas 
tradicionais, faltou-lhe a flexibilidade necessária para oferecer produto 
universitário amplamente diversificado e capaz de satisfazer às solicitações 
de um mercado de trabalho cada vez mais diferenciado. A Universidade, em 
seu conjunto, revelou-se despreparada para acompanhar o extraordinário 
progresso da ciência moderna, inadequada para criar o know-how 
indispensável à expansão da indústria nacional e, enfim, defasada sócio-
culturalmente, porque não se identificou ao tempo social da mudança que 
caracteriza a realidade brasileira (BRASIL, 1983, p. 20). 

Quanto à política de currículos a intenção era a busca de soluções mais flexíveis e a 

mudança de concepção dos cursos superiores que, 

[...] rígidos e ambiciosos ao nível de graduação, não permitem ajustamentos 
às diferenças individuais dos alunos ou às características do mercado de 
trabalho e levam a que a abertura de qualquer vaga implique, sempre e 
necessariamente, a oferta de quatro ou mais anos de estudos. (BRASIL, 
1983, p. 31). 

Foi proposto um modelo que permitiria a cada universidade elaborar seus currículos 

de forma a atender às peculiaridades e necessidades locais do mercado de trabalho. A 

flexibilização dos currículos considerados rígidos por causa de sua perspectiva mais 

acadêmica do que profissional, organizado em forma de seriação anual deveria adotar critérios 

mais plásticos de forma a permitir seu contínuo ajustamento às diferenças, aptidões e 

preferências dos alunos e do mercado de trabalho.  

[...] os longos períodos letivos, que na maioria dos casos abrangem todo o 
ano, têm de subdividir-se para aumentar as combinações sem as quais se 
tornará impossível a diversificação preconizada; e o regime obsoleto de 
“séries” inteiramente prescritas, em que o aluno não tem qualquer 
participação no delineamento do seu plano individual, precisa de substituir-
se pelo de matrícula por disciplinas, fazendo-se o controle da integralização 
curricular por métodos flexíveis como o de “créditos”. (BRASIL, 1983, p. 
33) 
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A extinção da cátedra e a criação dos departamentos seriam passos decisivos para o 

progresso do ensino superior, vista como um organismo muito mais amplo e plástico, que 

reuniria num mesmo espaço as atribuições de ensino e pesquisa dos docentes. (BRASIL, 

1983, p. 33). 

Com essa reforma universitária o ensino superior perde cada vez mais a lógica 

acadêmica e cede espaço à produtividade e à profissionalização. A efetivação dessa lógica se 

deu principalmente, pelas seguintes medidas: eliminação do sistema de cátedras, implantação 

da estrutura departamental, adoção dos vestibulares únicos, unificados por região e 

classificatório, divisão dos currículos em primeiro ciclo (com disciplinas comuns a vários 

cursos) e parte profissional, criação de cursos de curta duração, adoção do regime de 

matrícula por disciplinas e do sistema de créditos. O sistema de créditos tornaria possível o 

ingresso de mais de uma turma por ano na instituição, portanto, de mais alunos e viabilizaria 

um maior aproveitamento dos recursos existentes em termos de professores, laboratórios e 

salas de aula. São equivocadas as ideias de democracia, liberdade e autonomia que 

ideologicamente sustenta o sistema de créditos em que os alunos poderiam escolher 

livremente as disciplinas que mais lhes interessarem e fazerem um estudo individualizado. (cf. 

COÊLHO, 1994).  

Esse regime acadêmico facilita a fragmentação do saber e serve melhor ao mercado, 

pois novas disciplinas podem ser acrescentadas ou retiradas. Predomina a ideia contábil de ir 

acrescentando uma disciplina à outra até completarem os créditos exigidos para a colação de 

grau, sem que haja maior organização e coerência acadêmica no currículo. Além disso, a 

redução do tempo pedagógico propicia que os conteúdos sejam tratados de forma superficial, 

como repasse de informações e acaba por afastar a possibilidade de os alunos terem maior 

acesso à reflexão sobre a origem e o sentido histórico do saber e do aprofundamento do 

conhecimento.  

Desde a reforma universitária de 1968, a universidade brasileira não superou a lógica 

da produtividade, da profissionalização, da segregação e da exclusão, da fragmentação, da 

objetividade e do consumo, da integração e da burocracia, que em vários aspectos têm se 

intensificado a partir de meados dos anos 80, do séc. XX. A reforma inverteu o sentido e a 

finalidade da universidade pública que em seu início visava criar elites intelectuais e 

dirigentes para se limitar à formação técnico-profissionalizante de nível superior da forma 

supostamente mais adequada às necessidades do desenvolvimento econômico, comercial e 

industrial do país. (cf. COÊLHO, 1994, p.60), 
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Para Chauí (2001, p.46) a contradição é que a existência da universidade hoje 

depende da reprodução da lógica empresarial. A formação de profissionais de forma 

parcelada, fragmentada, limitada do ponto de vista intelectual e político, mesmo sendo 

recusada por alguns mestres, tem determinado a sobrevivência da universidade. 
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CAPÍTULO II 

 

A reforma acadêmica do ensino de graduação da UFG realizada em 1983: 
do sistema de créditos para o regime seriado anual. 

 

 

O problema central desse capítulo é interrogar o sentido e as finalidades da reforma 

acadêmica que instaurou o regime seriado anual na UFG, em 1983, realizando uma reflexão 

crítica dos documentos relativos a esse movimento de reforma do ensino de graduação. De 

início, procuro compreender as proposições e conceitos fundamentais dos textos e 

documentos, à luz de questões que visam interpretar as ideias e as ações defendidas, a 

coerência interna das argumentações, a relação com o contexto político-econômico local e 

nacional do início dos anos de 1980, seus principais problemas e contradições.  

As fontes da investigação são a resolução 184/83 que fixa os princípios e os critérios 

para elaboração dos currículos plenos; a resolução 194/84 que dispõe sobre a opção pelo 

regime seriado anual, o relatório da comissão que examinou a situação do sistema de créditos 

na UFG, registrado na Ata da Reunião Conjunta, dos Conselhos Universitário, Coordenador 

de Ensino e Pesquisa e de Curadores, realizada continuamente nos dias 28/06/83, 04/07/83, 

05/07/83 e 11/07/83. Estes documentos se encontram reunidos em um tomo de documentos 

oficiais da reforma, encadernados e arquivados pela Secretaria de Órgãos Colegiados da UFG 

(SOC), no ano de 1984, sob o título: Reforma Acadêmica: implantação do regime seriado – 

reforma curricular. 

Algumas questões problematizadoras foram propostas com o intuito de facilitar a 

leitura e a análise dos documentos que fazem parte das fontes de pesquisa. Buscou-se 

compreender o contexto e a finalidade da reforma acadêmica do ensino de graduação da UFG, 

iniciada no ano de 1983. Como a reforma foi elaborada e conduzida e quem foram os sujeitos 

que participaram? Quais foram as críticas ao regime de créditos? Quais foram as propostas 

feitas tendo em vista sua superação? E quais as principais ideias e características que o regime 

seriado anual assumiu? 

Para compreender melhor a reforma de 1983, voltamos aos documentos ligados à 

criação da UFG em 1960, para identificar o que foi imaginado e pensado sobre o ensino de 
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graduação, o contexto político e cultural da época, o ideal de universidade que se buscava em 

seu nascimento e a estrutura acadêmica proposta. Analisamos as atas das reuniões e 

seminários da comissão formada para trabalhar pela fundação da universidade no período de 

1959 a 1960, as resoluções aprovadas pelo Conselho Universitário da recém-criada UFG, no 

período de 1960 a 1963, para a instalação dos cursos de graduação, dos centros de estudos, 

institutos e demais órgãos acadêmicos. Estes documentos estão reunidos na obra do primeiro 

reitor da UFG, professor Colemar Natal e Silva, publicada em 1992: Realizações e projetos de 

Colemar Natal e Silva no campo da cultura em Goiás.  

 

2.1 A criação da UFG em 1960 e o contexto da reforma universitária  

 

A história do ensino superior em Goiás repete a mesma lógica das faculdades e 

escolas isoladas voltadas para a formação profissional da mão de obra necessária ao mercado 

de trabalho e à burocracia estatal. Conforme Baldino (1991, p.93-96), a luta entre ensino laico 

de caráter público e o ensino confessional de caráter privado caracterizou o movimento de 

criação das primeiras faculdades. Até 1930 o ensino superior em Goiás se limitava a três 

cursos, Direito, Farmácia e Odontologia, públicos, localizados na antiga capital do Estado; em 

1945 surge a Faculdade de Farmácia e Odontologia em Goiânia de iniciativa privada 

sustentada pela Sociedade São Vicente de Paula, ligada à Igreja Católica. Em 1951 cria-se a 

Faculdade de Ciências Econômicas, pública mantida pela federação do Comércio do Estado; 

em 1952 o conservatório de Música, mantido pelo Estado; em 1953, a Escola Goiana de Belas 

Artes e Arquitetura, privada, mantida pela Igreja Católica; Em 1954, a Escola de Engenharia, 

pública, mantida pelo Estado; em 1957, a criação da Escola de Serviço Social, particular, 

mantida pela Associação Brasileira de Educação Familiar e Social; em 1957, a Faculdade 

Livre de Belas Artes, pública, mantida pelo Estado e em 1959, cria-se a Universidade de 

Goiaz, futura Universidade Católica de Goiás, mantida pela Igreja Católica. 

A Universidade Federal de Goiás foi criada em 14 de dezembro de 1960, no período 

da República Populista, no último ano do governo do presidente Juscelino Kubistchek, e 

instalada nos primeiros meses do governo de Jânio Quadros, em 7 de março de 1961. A 

criação da UFG foi formalizada com o trabalho da comissão de professores e estudantes da 

Faculdade de Direito de Goiás, única escola federalizada, da Escola de Engenharia do Brasil 
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Central23, da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás, da Faculdade de Medicina, 

ainda em organização e dos presidentes dos centros acadêmicos das respectivas faculdades. 

No contexto de criação da UFG ressalta-se a luta dos estudantes da Faculdade de Direito de 

Goiás em defesa da criação de uma universidade pública no Estado, projeto ameaçado em 

função dos interesses e pressões da Igreja Católica em conseguir primeiro e exclusivamente a 

aprovação junto ao governo federal de sua universidade, conforme Baldino (1991, p. 80-85). 

A UFG surgiu com a reunião da Faculdade de Direito, da Faculdade de Farmácia e 

Odontologia, da Faculdade de Medicina, da Escola de Engenharia e do Conservatório Goiano 

de Música. Foram criados no ano de 1962, o Centro de Estudos Brasileiros, a Imprensa 

Universitária, a Rádio Universitária, o Instituto de Bioquímica, a clínica dentária, o Instituto 

de Pesquisas e Industrialização Farmacêutica, o Serviço áudio-visual, o departamento de 

serviço de documentação e auxiliar didático, o planejamento do Campus II, chamado na época 

de Cidade Universitária, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras24 e a Escola de 

Agronomia e Veterinária. 

O clima da reforma universitária que tomava conta das universidades do país e se fez 

presente no movimento de construção da UnB, também influenciou as discussões que fizeram 

parte do processo de criação da UFG, inclusive com a participação de Darcy Ribeiro, Walnir 

Chagas e Oliveira Júnior na primeira semana de planejamento, em março de 1961, discutindo 

o tema: O espírito da reforma universitária deve atingir Faculdades de Filosofia, conforme 

Natal e Silva (1992, p. 73-82). Os cursos de graduação e a nascente estrutura acadêmica e 

administrativa da UFG foram, em parte, influenciados pelo modelo que estava sendo pensado 

para a UNB.  

É que o impacto do extraordinário progresso cultural, técnico, científico, 
social e político que caracteriza esta época de expansão, numa latitude 
extraordinária dos horizontes humanos, veio encontrar a universidade com 
uma organização inadequada aos seus objetivos mais altos e, sob alguns 

                                                 
23 A Universidade do Brasil Central foi um projeto criado pelo então governador do Estado de Goiás, Jerônimo 
Coimbra Bueno, por meio da lei n. 192 de 20 de outubro de 1948. Dois cientistas e técnicos estrangeiros da 
Alemanha e da Suíça foram contratados para assumirem a cadeira de professores nas áreas de engenharia e 
agronomia, apesar do projeto não ter se tornado realidade devido à disputa entre interesses privados, 
representados pela Igreja Católica e os interesses públicos defendidos pela maçonaria e pelos estudantes da 
Faculdade de Direito que acusava a Igreja de boicote à criação da universidade federal em Goiás, conforme 
Baldino (1991, p. 68-82). 
24 “De acordo com os planos previamente traçados, os cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
UFG serão instalados, progressivamente, a saber: a) Em 1963 funcionarão as primeiras séries dos cursos de 
Química, Geografia, História e Letras Neolatinas; b) Em 1964, funcionarão as primeiras séries dos cursos de 
Química, Geografia, História e Letras Anglo-Germânicas; Em 1965, funcionarão as primeiras séries dos cursos 
de Filosofia, Ciências Sociais, Letras Clássicas e História Natural.” (NATAL E SILVA, 1992, p. 86-87) 
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aspectos, superada. O certo é que nunca foi mais necessário, nunca foi mais 
oportuno e nunca foi mais relevante o papel da universidade no seio da 
sociedade. A Universidade Federal de Goiás inaugura no Brasil uma 
concepção nova de universidade: um centro de elaboração cultural – um 
laboratório de cultura. Na Universidade, todos devem agir em cooperação – 
para o fim comum de criação, descoberta, renovação dinâmica – professores 
e estudantes. [...] A Universidade Federal de Goiás propõe-se a constituir um 
centro ativo de desenvolvimento, com a ruptura da estrutura arcaica 
tradicional da universidade brasileira. (NATAL E SILVA, 1992, p.75)    

Apesar de que nos primeiros anos de sua existência, o regime seriado anual ter 

prevalecido, o regime de matrícula por disciplina, associado ao sistema de créditos foi 

implantado no Curso de Graduação, oferecido pelo Centro de Estudos Brasileiros (CEB) da 

UFG, a partir de 1962. O projeto de criação do Centro de Estudos Brasileiros surgiu ainda na 

primeira Semana de Planejamento da UFG, sob a indicação do professor Agostinho Silva da 

UNB, foi aprovado pela resolução n. 12 do Conselho Universitário tendo sido oferecidos 

cursos de Graduação de curta duração, como os de Didática e de Pesquisa, conforme Natal e 

Silva (1992, p. 94). 

A estrutura dos cursos oferecidos pelo CEB foi um exemplo de que a Universidade 

Federal de Goiás nasceu sob a influência do movimento nacional no meio acadêmico em 

defesa da reforma universitária, especialmente no que se refere ao sistema de créditos que 

visava à flexibilização dos currículos e ao aceleramento da formação com a criação de cursos 

de curta duração. A finalidade de tais cursos era estudar a realidade brasileira abrangendo um 

vasto campo científico no âmbito das ciências exatas, naturais, filológicas e filosóficas, 

incluindo as disciplinas de filologia portuguesa, literatura brasileira, geografia do Brasil, 

história do Brasil, política exterior do Brasil, raízes da cultura brasileira, economia do Brasil e 

fundamentos da administração pública, conforme Natal e Silva (1992, p. 92-95). 

Esses acontecimentos geraram amplo noticiário da imprensa, quer regional, 
quer nacional, registrando que a Universidade Federal de Goiás nascia sob o 
signo da reforma. É que o programa elaborado para o centro visava, 
essencialmente, atender diversificados setores, abrangendo vasto campo 
científico, que cobria todo o domínio da realidade brasileira, tanto no âmbito 
das ciências exatas, como no das ciências naturais, das ciências filológicas e 
das ciências filosóficas já sob o regime de créditos semestrais. (NATAL E 
SILVA, 1992, p. 95). 

Os cursos programados para o CEB incluíam o curso de graduação que daria acesso 

ao curso de Didática para aqueles alunos que se dedicariam ao ensino, com duração de um 

ano de teoria e um ano de prática e o curso de pesquisa que envolvia estudos de teoria, técnica 
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e experiência de investigação, com duração de dois anos, com trabalho de campo e expedição 

científica para os que quisessem se tornar pesquisadores. 

O Curso de Graduação conferirá o diploma de Centro de Estudos Brasileiros. 
Os cursos de Didática e Pesquisa conferirão o título de licenciado em 
estudos brasileiros. Um Departamento de Estudos Goianos manterá cursos 
de introdução aos estudos goianos, com a duração de dez meses, sendo os 
cinco primeiros, dedicados ao ensino e, os outros cinco meses, à pesquisa. 
Haverá ‘Seminários Livres de Estudos Brasileiros’, segundo a 
disponibilidade de pessoal e o interesse público, devendo cada um dos 
seminários cuidar de um setor altamente especializado, no campo desses 
estudos. (NATAL E SILVA, 1992, p. 94). 

Além do CEB, a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras também 

recebeu influências do debate da reforma universitária. O debate sobre o tema realizado no 

Simpósio de Brasília, no mês de fevereiro de 1961, tinha como finalidade propor o 

desmembramento das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras em várias escolas, dentre 

elas a Faculdade de Educação e a criação de institutos e centros de ciência básica e aplicada. 

Essa proposta foi amplamente defendida como modelo a ser seguido pela UFG, por Walnir 

Chagas, do Conselho Federal de Educação, e vista com bons olhos por parte dos pioneiros da 

nova universidade, segundo Natal e Silva (1992, p. 82-83). 

A criação do Instituto de Microbiologia, Parasitologia e Virulogia da UFG, pela 

Portaria 70/62 e sua estruturação regulamentada pela Portaria 202/63, também evidencia em 

sua justificativa a preocupação do Reitor Colemar Natal e Silva em conduzir a organização da 

universidade em consonância ao princípio de flexibilidade anunciado pela reforma 

universitária. A preocupação era com a organização da universidade à base de institutos 

centrais e de departamentos tendo em vista o debate sobre a não duplicação de meios para os 

mesmo fins e o princípio da racionalização da administração para diminuir a dispersão de 

recursos, (NATAL E SILVA, 1992, p. 92). 

O discurso do reitor em vários documentos de criação de órgãos e unidades 

acadêmicas confirma a tese de Luiz Antônio Cunha (2007b, p.14), que a reforma universitária 

não foi originalmente planejada e executada pelo governo da ditadura militar que se instalou 

no Brasil, a partir de 1964. Os militares tornaram realidade para todo o território nacional, por 

decreto, a expectativa e o anseio dos universitários do país que se estruturava na prática por 

adesão dos conselhos universitários aos ideais da reforma, tendo como referência o modelo 

norte-americano de organização universitária visto como moderno, evoluído e propício para o 

desenvolvimento técnico-científico do saber, desde a década de 1950. 
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Conforme Cunha (1974, p.97-98), em 1966 o economista John Hunter, da Michigan 

State University recomendou o sistema de créditos como o mais adequado para a reforma 

universitária brasileira. Em seu artigo Moeda universitária: o crédito25, Hunter defende o 

sistema de créditos e a matrícula por disciplina para melhor adaptação dos trabalhos escolares 

às diferenças intelectuais e de preparo anterior dos alunos, além de ser uma solução prática e 

eficiente para o aumento do número de alunos que chegava ao ensino superior. Dessa forma a 

administração do ensino de graduação poderia lidar com grandes quantidades de alunos que se 

matriculavam e se transferiam de curso ou de instituição. 

Ele descrevia um processo de matrículas por disciplina (e não por série) 
como uma “contabilidade” acadêmica, procedimento largamente utilizado 
nas universidades norte-americanas e praticamente desconhecido no Brasil, 
apesar de algumas experiências isoladas. A essência desse processo é a 
seguinte: as disciplinas não se agrupam de um modo fixo, conforme as 
séries, mas podem ser cursadas em conjuntos escolhidos pelo aluno, desde 
que não haja o impedimento de disciplinas introdutórias não cursadas; cada 
estudante se matricula nas disciplinas escolhidas e não numa “série” pré-
determinada; cada disciplina “vale” certo número de créditos, proporcionais 
à quantidade de trabalho supostamente exigida para o seu estudo; a 
conclusão de cada curso é expressa pela posse de um certo número de 
créditos; uma parte dos créditos deve ser cumprida através de disciplinas 
“eletivas”, à escolha do estudante; a outra consiste em um conjunto de 
disciplinas “obrigatórias”, que definem a especialidade do curso 
universitário. Uma disciplina vale tanto mais créditos quanto maior a 
quantidade de trabalho que exige do estudante. (CUNHA, 1974, p. 98). 

Uma das razões para a adoção nas universidades brasileiras do sistema de créditos e 

do regime de matrícula por disciplinas, apenas sugeridos e recomendados pelo Estado foi o 

aumento em quatro anos, entre 1964 e 1968, de mais de cento e vinte por cento do número de 

inscritos no vestibular. Como a demanda pelo ensino superior crescia em função da 

concentração de empresas nacionais e estrangeiras, aumentava também as oportunidades 

ocupacionais na burocracia das empresas privadas e do Estado, que exigiam cada vez mais 

diploma universitário. Em contraposição a esse fato, a oferta de vagas por parte das 

universidades foi muito inferior à demanda existente. Para Cunha (1974, p.99-100), a saída 

proposta pelo MEC foi então reestruturar a universidade tendo em vista uma reorganização 

pedagógico-administrativa que promovesse a expansão de vagas sem que isso implicasse em 

aumento dos investimentos econômicos do Estado em relação à infra-estrutura das 

universidades federais, como a contratação de professores e construção de salas de aula. 

                                                 
25 O texto de John Hunter foi anexado ao relatório final do Escritório de Assistência Técnica para o Ensino 
Superior, elaborado pela Equipe de Assessoria ao Planejamento do ensino superior, MEC/EAPES, Rio 1968, um 
dos produtos do convênio MEC/USAID, conforme Cunha (1974, p.97-102). 
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Três anos após o decreto da Reforma Universitária, por meio da lei n. 5.540/68, 

muitas universidades passaram a adotar no âmbito da graduação o sistema de créditos e o 

regime de matrícula por disciplinas. Entretanto, não foi a reforma universitária que impôs a 

mudança do regime seriado anual existente até então. O espírito da lei quanto a esse aspecto é 

o da flexibilização dos cursos para atender aos interesses individuais dos alunos, às demandas 

do mercado de trabalho e das empresas, além do princípio da racionalização da administração 

acadêmica. É com a Indicação n.4, da Câmara de Ensino Superior, do Conselho Federal de 

Educação, de 15 de maio de 1971, sob a relatoria do conselheiro Raymundo Moniz de 

Aragão, que o curso não seriado, baseado no regime de matrícula por disciplina, o sistema de 

créditos e a periodização semestral do ano letivo foram recomendados26 a todas as instituições 

de ensino superior do país. 

A lógica do sistema de créditos era a de se criar um padrão matemático para medir 

quantitativamente o estudo do aluno eliminando todo caráter subjetivo na relação ensino-

aprendizagem. Associado ao regime de matrícula por disciplina substituiria a série no controle 

da integralização curricular. A unidade de medida é então chamada de crédito que se refere a 

uma hora de aula semanal durante quinze semanas ou 15 horas de aula ou 45 horas. Um 

crédito corresponde a uma hora de aula de trabalho docente. “Este aproveitamento, todavia, 

pode ser demonstrado em níveis vários – ótimo, bom, suficiente – sem que isso altere o 

número de créditos atribuídos ao estudante.” (CFE/MEC, 1971, p. 342). 

O regime de matrículas por disciplina é indicado em substituição ao curso seriado 

anual, considerado demasiado rígido e arcaico pelo Conselho Federal de Educação. Chamado 

de curso não seriado pelo conselheiro, Raymundo Moniz de Aragão, afirma que o regime de 

matrículas por disciplina e o sistema de crédito pode gerar grandes problemas quanto à 

elaboração do plano de estudo individual do aluno e dificultar o acompanhamento e o registro 

de suas atividades escolares, exigindo das universidades maior controle administrativo dos 

cursos de graduação e normas uniformizadoras dos registros acadêmicos. (CFE/MEC, 1971, 

p. 344). Ou seja, já se sabia que a adoção do sistema de créditos pela universidade a levaria a 

                                                 
26 Diante do contexto ditatorial, após os Atos Institucionais n. 2 e n. 5 que criaram uma situação de desconfiança 
e perseguição generalizada a qualquer pessoa que fosse considerada pelo Conselho de Segurança Nacional 
subversiva à ordem dos militares, é claro que até uma indicação teria força de lei e seria imediatamente cumprida 
por todos os estabelecimentos de ensino. O AI-2 decretado em 1965, suspendeu as garantias constitucionais de 
vitaliciedade, inamobilidade e estabilidade do servido público, os direitos de organização sindical, de privilégios 
políticos, extinguiu os partidos políticos, possibilitava a intervenção federal nos Estados, a suspensão dos direitos 
políticos de qualquer cidadão por um prazo de 10 anos, incluindo mandatos federais, estaduais e municipais. 
Autorizava o Conselho de Segurança Nacional a demitir, remover ou dispensar as pessoas que demonstrassem 
incompatibilidade com a “revolução”, conforme (MEC/CFE, 1965, p.8-12). 
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uma dedicação muito maior com as atividades administrativas do que com o regime seriado 

anual. 

O regime de matrículas por disciplina tem como uma de suas justificativas o direito 

de opção do estudante. Contudo, para garantir esse direito o aluno tem que obedecer aos 

parâmetros que considerem a sua capacidade efetiva de trabalho e a seleção de disciplinas e 

créditos que visem a obtenção de diploma de graduação. Para isso o aluno deve seguir as 

prescrições regimentais da universidade quanto aos pré-requisitos, ao mínimo e ao máximo de 

esforço, medido em créditos, que será permitido ao aluno em cada período letivo, o que 

evidencia que o alegado direito do estudante é limitado diante das normas do sistema 

(CFE/MEC, 1971, p. 346).  Apresentamos a seguir as normas básicas do regime de 

matrícula por disciplina ou de curso não seriado, adotadas em conjugação com o sistema de 

créditos:  

1. Da classificação em concurso vestibular decorre matrícula no 
estabelecimento, a qual é renovada ao início de cada período letivo; 2. O ano 
letivo, compreendendo no mínimo 180 dias de trabalho escolar efetivo, 
deverá ser dividido em dois períodos regulares, podendo haver, entretanto, 
um terceiro período, especial, que se adicione àqueles. 3. A parte homogênea 
de uma matéria que deva ser lecionada em mais de um período letivo, será 
desdobrada em disciplinas, com a mesma denominação e um número de 
ordem correspondente a seqüência dos períodos. (Química Analítica I, 
Química Analítica II, etc.). 4. O plano do estudo de cada disciplina deverá 
indicar o código, denominação, ementa, horário, departamento ministrante, 
local, professor responsável, pré-requisitos e créditos, que lhe correspondem, 
estes atribuídos pelas diversas categorias de trabalhos escolares, preleções, 
seminários, trabalhos práticos de laboratório, projetos, estágios 
supervisionados, etc. 5. Ao aluno matriculado é permitido estabelecer o seu 
plano de estudos para cada período, com aconselhamento de um membro do 
corpo docente que não importa na supressão da iniciativa do estudante. 6. O 
plano de estudos referido no item anterior comportará a inscrição em certo 
número de disciplinas, respeitados os pré-requisitos e os limites mínimo e 
máximo de créditos a obter pelo estudante no período, na forma que 
disponha o regimento. 7. O aluno poderá desistir da inscrição em uma ou 
mais disciplinas, com a concordância dos professores orientadores desde que 
não haja decorrido a metade do período letivo. Poderá, igualmente, solicitar 
a substituição da inscrição em cada disciplina por outra, dentro dos primeiros 
45 dias do período letivo, atendido o disposto no item 3. No caso da troca de 
inscrição será abonada ao aluno a freqüência havida na primeira disciplina, 
mas ficará a seu cargo a recuperação dos estudos, da segunda. 8. O aluno 
poderá solicitar o trancamento da matrícula a qualquer tempo salvo no 
último terço do período letivo. 9. A aprovação, condicionada à obtenção da 
freqüência mínima exigida e à demonstração cabal de aproveitamento, é feita 
sempre por disciplina. O regimento estabelecerá normas à fixação da 
freqüência mínima exigida e à verificação do aproveitamento. 10. Não se 
abonarão créditos ao aluno, por disciplina cursada, em que não tenha 
alcançado a freqüência mínima, demonstrado aproveitamento e realizado os 
trabalhos programados. Não serão consideradas frações de créditos. 11. Não 
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haverá dependência, nem exame de segunda época, o que é contrário à 
própria natureza do regime. 12. A jubilação do aluno será feita nos termos da 
lei. (CFE/MEC, 1971, p. 348-349). 

O que pode ser observado é que após a indicação n.4 do CFE, na prática o que 

ocorreu foi a regulamentação da implantação do sistema de créditos, nas universidades 

federais e nas instituições de ensino superior que passam, a partir de 1972, a reestruturarem as 

normas acadêmicas do ensino de graduação e a reformarem os currículos, tendo em vista a 

adaptação às novas normas vigentes. Fica claro que com o fim do curso seriado anual, o 

tempo pedagógico para o estudo e o aprofundamento do saber são diminuídos de um ano para 

um semestre ou até menos, o que afetaria inevitavelmente a qualidade da formação. Ao 

mesmo tempo em que foram criadas condições para o controle quantitativo de um número 

muito maior de alunos que chegavam à universidade, a lógica do sistema muda radicalmente.  

Contrário à preocupação com a formação acadêmica que se daria em um processo de 

aprofundamento teórico ao longo dos anos, o sistema de créditos e matrícula por disciplinas se 

caracteriza pela formação acelerada e pelo direcionamento do interesse do aluno para a busca 

da integralização curricular por meio de “consumo de créditos” tendo em vista a aquisição do 

diploma universitário. A universidade e seus professores também passam a se preocupar 

muito mais em dar conta do aumento da burocracia e do controle acadêmico de notas, 

programas de ensino, histórico escolar, aquisição e instalação de equipamentos eletrônicos 

para o processamento de informações numéricas provenientes dos créditos a serem 

contabilizados individualmente em meio à multidão crescente de alunos. Além das atribuições 

com o ensino, a pesquisa e a extensão, os docentes passam a se envolver cada vez mais com a 

área administrativa da universidade. 

 

2.2 A UFG nos anos de 1980 e a universidade funcional e de resultados 

  

Os anos de 1980 no país foi caracterizada pela crise econômica, com altos índices de 

inflação, pela crise política e pela luta da sociedade brasileira pela redemocratização do país, 

pelo fim da ditadura militar em 1984, após vinte anos de cerceamento dos direitos civis e 

políticos. A herança histórica da aliança empresarial-militar centrada na ideologia do 

“desenvolvimento com segurança” deixou um quadro de crise econômica e financeira de 

endividamento do país junto aos organismos internacionais como o FMI e o BIRD, altos 

índices de inflação, com aumento significativo da dependência estrutural do país em relação 
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aos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. No campo do ensino superior a 

herança dos militares foi a da expansão quantitativa por meio do processo de massificação das 

instituições isoladas, a maioria de estabelecimentos privados, o que expressa uma política 

explícita de desvalorização da educação pública e de favorecimento dos interesses 

econômicos dos empresários da educação, tornando a educação mais um produto de mercado. 

Simultaneamente a esse processo assistimos à introdução do ideário do tecnicista no ensino 

superior, que teve como finalidade separar a formação humana de caráter cultural e político da 

formação técnica, em detrimento da primeira e privilégio da segunda. 

Conforme Baldino, (1991, p. 123-124) o processo de redemocratização da sociedade 

brasileira não se fez sob a forma de uma ruptura mais radical, mas por meio de uma 

conciliação nacional entre grupos políticos diferenciados. Ao lado da reorganização da 

sociedade civil por meios dos movimentos sociais também ocorre a reorganização das elites 

dominantes com a formação de novas hegemonias que participaram ativamente da Aliança 

Democrática para a realização da transição democrática. Dentre os movimentos sociais 

organizados destacam-se no campo da educação, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Educação, ANPEd, em 1978; a Associação Nacional de Educação (ANDE), 

em 1979; em 1981, a criação da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior 

(ANDES); o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, em 1986; a União dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), em 1986; a realizações de congressos e debates 

nacionais em diferentes áreas do saber com posicionamentos políticos em defesa da 

democratização da sociedade e da educação pública brasileira, como as Conferências 

Brasileiras de Educação (em 1980, 1982, 1984, 1986, 1988 e 1991). No campo político, I 

Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), em 1981; a criação da Central 

única dos Trabalhadores CUT, em 1983; do PT, em 1980 e a volta de exilados políticos. 

Conforme Cruz (2006, p.107), o espírito dos anos 80 foi de otimismo pela educação e de luta 

pela expansão da escolaridade, pelo sentido político da educação e pela defesa dos direitos 

sociais. Discute-se uma concepção de escola e de educação voltada para a transformação da 

sociedade brasileira e para a construção da democracia participativa tendo em vista a 

necessidade de superação de uma cultura política de caráter autoritário, oligárquico, 

centralizadora e privatista. 

A emergência dos movimentos sociais como sujeitos de ação política, as grandes 

manifestações populares, a luta pelos direitos sociais, pela participação da população nos 
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rumos da sociedade brasileira e pela democratização das instituições sociais e políticas 

tiveram resultados significativos como as seguintes conquistas: 

[...] as eleições diretas para governador em 82, a grande Campanha das 
Diretas-Já para Presidente em 84, a eleição de Tancredo Neves via Colégio 
Eleitoral derrotando o candidato dos militares e setores mais conservadores, 
Paulo Maluf; a eleição direta para prefeitos das capitais (85), nova eleição de 
Governadores e Constituinte, chegando ao final da década com a eleição 
direta para Presidente da República, cujo candidato sob o lema de construir 
um Brasil “novo e moderno”, sair do “3º Mundo e entrar no 1º”, “Governo 
dos Descamisados” e “Caçador de Marajás” elege-se no segundo turno. 
(BALDINO, 1991, p. 124). 

Quanto às universidades, a política para o ensino superior do governo da Aliança 

Democrática de Tancredo Neves/José Sarney (1984-1988) foi ordenada por meio do projeto 

do Grupo Executivo para a Reformulação do Ensino Superior (GERES), instalado em 1986, 

que na prática só apresentou proposta de reforma administrativa e de criação de mecanismos 

de avaliação institucional por parte do MEC para as universidades federais. Esse projeto foi 

altamente repudiado pelo movimento docente, estudantil e dos servidores técnico-

administrativos dessas universidades. O GERES ao não alterar a legislação anterior só 

manteve as facilidades de expansão superior por meio dos estabelecimentos isolados e o 

aumento das instituições privadas de educação superior.  

Conforme Baldino (1991, p. 99-130) a expansão ocorrida na década de 1980 foi um 

resultado da política do governo militar expressa na lei da Reforma Universitária n. 5.540/68, 

que na verdade só manteve o caráter liberal de expansão do ensino superior no Brasil27. Em 

Goiás até o final da década de 1970, só existiam duas universidades, a Universidade Federal 

de Goiás, pública e a Universidade Católica de Goiás, elevada à condição de PUC-Goiás, em 

2009, enquanto que os estabelecimentos isolados eram em número de nove. Com o governo 

de Iris Resende Machado (1983/1987) irá ocorrer uma expansão eufórica do ensino superior 

no estado, em parte decorrente do clima de redemocratização da sociedade brasileira e em 

função dos pactos político-eleitorais e do fortalecimento do ideal desenvolvimentista e 

modernizante regional, vinculado às políticas de fomento, à criação de indústrias, à 

diversificação e fortalecimento do comércio e apoio à agricultura e pecuária com fins de 

exportação. Além das universidades em Goiânia, serão criados até 1990, dez estabelecimentos 

isolados estaduais, oito municipais e oito particulares, sendo que a maioria cursos era de 

                                                 
27 Desde 1931 com o primeiro estatuto das universidades brasileiras a legislação educacional permite a expansão 
do ensino superior por meio não só de universidades, mas também de estabelecimentos isolados de direito 
público ou privado, aspecto que foi mantido na LDB de 1961 e na Reforma Universitária de 1968, Conforme 
Baldino (1991, p. 102).  
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licenciatura e cursos de caráter técnico-profissionalizante para atender à burocracia estatal e 

empresarial, (BALDINO, 1991, p.253-260). 

Na UFG as medidas mais significativas em termos de expansão de vagas e cursos 

ocorreram com a política de interiorização das universidades federais vinculadas ao projeto 

Rondon do governo do general João Baptista Figueiredo. A extensão da universidade ao 

interior do estado se deu inicialmente por meio da criação do Campus Avançado de Jataí 

(Resol. CCEP, n. 145/1980), tendo seu primeiro curso, o de Licenciatura em Ciências 

aprovado em 1982; a criação do Campus Avançado de Porto Nacional (Resol. CCEP, n. 

146/1980), como campo de estágio do curso de medicina; em 1983, a criação do Campus 

Avançado de Catalão. Tanto em Catalão quanto em Jataí, os primeiros cursos foram criados  

para a formação de professores para a educação básica, tais como os cursos de pedagogia, 

geografia, letras, matemática, educação física e ciências biológicas, com habilitação em 

química.  

A década de 1980 deu continuidade ao processo de expansão e de interiorização das 

instituições isoladas sob a forma de centros de ensino, institutos e faculdades, a maioria 

fundações públicas de direito privado, não gratuitas e no interior do Estado (BALDINO, 

1991, p.254). À este fenômeno Chauí (2001, p. 190) chama de universidade funcional e de 

resultados, que corresponde à proliferação de cursos e faculdades privadas de caráter técnico-

profissionalizantes voltados para atender à demanda do mercado de trabalho. Governo, 

mercado e sociedade passam a cobrar da universidade, de forma cada vez mais explícita, sua 

apresentação pública como portadora de resultados, passando o ensino e a pesquisa a ser 

vistos como parceiros necessários das empresas privadas em prol do desenvolvimento 

econômico, científico e tecnológico, parceria que se realiza por meio dos estágios e das 

pesquisas científicas. 

 

2.3 A reforma de 1983 e a busca do sentido de universidade como instituição acadêmica 

 

A reforma do ensino de graduação da UFG iniciou com o retorno ao regime seriado 

anual e a alteração curricular de todos os cursos de graduação existentes à época, movimento 

que envolveu também a reformulação do estatuto e do regimento geral da universidade, no 

que se referem às normas relativas à graduação. A reforma acadêmica fez parte dos três 

elementos que compunham a visão de universidade, base do projeto de trabalho do pró-reitor 
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de graduação, professor Joel Pimentel de Ulhôa, durante o reitorado de Maria Cassimiro do 

Rosário (1982-1985). Envolvia o repensar da relação entre a universidade e a sociedade por 

meio de alterações no vestibular, a reestruturação da graduação com a implantação do regime 

seriado e a reforma dos currículos dos cursos de graduação.  

Em discurso proferido em 18 de janeiro de 1985, em comemoração aos 25 anos de 

existência da UFG, o professor Colemar Natal e Silva destaca as metas realizadas pela 

administração da professora Cassimiro. Dentre elas estavam a reforma administrativa 

inspirada na racionalização dos serviços e custos, a concepção de uma universidade feita e 

pensada para a realidade do Estado de Goiás, a reforma curricular, o empreendimento de 

esforços para a integração das três áreas ensino, pesquisa, extensão, a atenção especial ao 

esporte, voltado para a formação da juventude, a dinamização da reforma acadêmica, a 

extensão universitária aos campi planejados e instalados em regiões do nosso Estado. A 

captação de recursos indispensáveis à execução do programa MEC/BID-III buscando, não só 

a consolidação do Campus Universitário, como a melhoria da qualidade do ensino pela 

aquisição dos equipamentos, formação de recursos humanos docentes e técnico-

administrativos, maior apoio às entidades estudantis, maior participação do departamento nas 

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, no sentido de transformá-lo em unidade 

por excelência da vida acadêmica. Soma-se a isso a ação das pró-reitorias e das diretorias de 

unidades mobilizadas num esforço contínuo pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

ensino, de acordo com Natal e Silva (1992, p.79-80). 

Em fevereiro de 1983, por meio do Boletim PROGRAD 83/1, o pró-reitor de 

Graduação anuncia as metas de seu trabalho: “melhorar a qualidade de nossa graduação; 2ª) 

integrar o ensino, a pesquisa e a extensão; 3ª) contribuir, no que for possível e de competência 

da Universidade, para a melhoria da qualidade do ensino de 1º e 2º graus”. No ano de 1982, 

foram dados os passos iniciais para a efetivação das medidas anunciadas, com a designação de 

comissões para desenvolverem estudos específicos sobre os temas a serem debatidos. Em 

1983, foram concluídos os trabalhos das comissões. Em 1984 e 1985, a avaliação dos 

primeiros resultados, aprofundamento das iniciativas e complementação de normas. Conforme 

o professor Joel, “Em síntese: espera-se, no período 1982-85, mudar a face da Graduação na 

UFG, com objetivos de curto, médio e longo alcance, melhorando-lhe a qualidade, dando-lhe 

uma feição mais atualizada e dinâmica, mais ‘universitária’, enfim, no sentido profundo da 

expressão.” (UFG/PROGRAD, 1983, p.1).  
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A intenção da pró-reitoria de graduação era mobilizar e envolver o maior número de 

professores, alunos e funcionários de todas as áreas na participação do debate e na elaboração 

de propostas, de maneira que a reforma em curso refletisse o pensamento da comunidade e 

não se resumisse a uma solução de gabinete. Foi proposta, então, a realização entre os meses 

de abril e maio de 1983, a realização de um simpósio para discutir o tema “Graduação na 

UFG: a implantação do seriado, a redistribuição da força de trabalho e a reforma curricular”, 

conforme (UFG/PROGRAD, 1983, p.2). A ideia era continuar o processo de reflexão e debate 

que havia se iniciado no primeiro semestre de 1982 e aprovar o anteprojeto de reforma do 

estatuto e regimento geral da UFG, no tocante ao seriado anual e o anteprojeto de resolução 

definindo princípios e critérios de reforma curricular. Para o Pró-reitor Joel P. de Ulhôa, a 

reforma seria a continuidade e consequência do Simpósio, uma vez que a PROGRAD já havia 

elaborado, com base nas sugestões de diretores de unidades, chefes de departamentos, 

presidentes de colegiados de cursos, alunos e professores em geral, os princípios gerais de 

reforma curricular e critérios gerais para a apreciação de propostas de reforma de currículos. 

Esses princípios e critérios foram então apresentados à comunidade universitária no dia 28 de 

março de 1983 e se tornaram objeto de debate do seminário no mês de abril, apresentados pela 

comissão de reforma curricular como proposta de resolução a ser debatida e aprovada pelo 

CCEP. 

O relator Licínio Leal Barbosa e o pró-reitor de graduação apresentaram para 

discussão e votação a proposta da comissão e seus discursos estão registrados na ata da 

reunião conjunta dos Conselhos Universitário, Coordenador de Ensino e Pesquisa e de 

Curadores, realizada, continuamente nos dias 28/06/1983, 04/07/1983, 05/07/1983 e 

11/07/1983. No discurso do professor Joel Pimentel de Ulhôa identifica-se sua preocupação 

em relacionar a opção pelo regime acadêmico ao sentido de universidade e de formação 

curricular. 

Nós não podemos entender a forma de seriação que está sendo proposta sem 
entendermos o significado da proposta de reforma de cursos que 
acompanhou o debate dessa mudança de regime. As duas coisas estão 
profundamente amalgamadas e eu enfatizo, realmente com muita insistência, 
esse aspecto do nosso problema, porque uma das características singulares 
do projeto, que se coloca hoje em discussão, está nessa imbricação de uma 
filosofia de reforma dos nossos cursos com uma estrutura rígida de regime 
de matrículas. (UFG, 1983a, p.14). 

Para o relator do processo de reforma acadêmica, professor Licínio Leal Barbosa, a 

introdução de uma forma de regime seriado não significava um retrocesso na vida acadêmica 



 
 

 

84

da universidade, mas um ajustamento de alguns aspectos da reforma universitária de 1968 à 

realidade conjuntural da UFG, que em sua opinião ainda não havia alcançado um patamar de 

desenvolvimento social como as universidades dos países considerados economicamente 

desenvolvidos. Para ele o regime de créditos era mais evoluído por permitir o exercício da 

liberdade individual por parte do aluno que poderia personalizar sua formação. Entretanto, 

diante das críticas da comissão e da comunidade acadêmica, concordou com a reforma 

proposta sob o argumento de nossa menoridade econômica que seria a responsável por 

inviabilizar o regime de créditos. 

Todos sabem que o regime seriado e a matrícula por disciplina não 
foram oferecidos pela reforma universitária como obrigatórios. As 
universidades federais aderiram a esse esquema porque assim o desejaram. 
Não foi imposta e não se constituiu, portanto, em obrigatoriedade da 
reforma. Tanto é assim, que algumas universidades particulares não aderiram 
ao regime de matrículas por disciplina. Portanto nós não estamos ferindo a 
reforma, nós estamos ajustando-a a uma realidade que é nossa. Não vai 
também nenhuma crítica ao próprio regime seriado e ao regime de 
matrículas por disciplina. Em sociedades social e economicamente mais 
desenvolvidas, esses regimes têm plena e eficaz aplicação. Ele depois de 12, 
13 ou 14 anos de experiência, não se ajustou à nossa sociedade que ainda 
não está social e economicamente desenvolvida. Nós ainda somos um país 
pobre e temos que viver como pobres, naturalmente buscando, sempre, a 
superação da pobreza. Desejo, portanto, que fique bem claro, que não 
estamos retroagindo. [...] E, queira Deus que num futuro, que seja o mais 
próximo possível, a sociedade brasileira esteja em condições de realmente 
adotar um regime evoluído como é o de matrículas por disciplinas e, 
portanto, de ofertas de disciplinas com fartura, para que os alunos realmente 
possam ser livres na escolha e na formação dos seus currículos. (UFG, 
1983a, p. 2-3).   

O discurso do professor Licínio mostra sua preocupação em demonstrar uma posição 

de não confronto com a política governamental dos militares. Ficou claro no decorrer da ata a 

divergência de posições entre ele e o pró-reitor de graduação. Apesar de não ter tido caráter de 

obrigatoriedade, mas de sugestão, a mudança do regime anual para o regime de créditos 

“proposta” pela RU/68 foi imposta sob os signos do Ato Institucional n. 5 (AI-5)28, em que o 

sugerido era frequentemente assumido como se fosse obrigatório, sob pena de inquérito 

                                                 
28 Além do AI-2, decretado em 1965, o AI-5 foi decretado no governo do general Costa e Silva, no ano de 1968, 
recrudescendo ainda mais o regime ditatorial. Impôs recesso ao Congresso Nacional, às Assembléias 
Legislativas e às Câmaras de Vereadores, poderiam decretar a intervenção nos Estados e Municípios, estado de 
sítio, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de dez anos de quem de acordo com o 
julgamento do Conselho de Segurança Nacional manifestasse pensamento crítico divergente da política 
autoritária em ação no país, conforme MEC/CFE (1968, p.147-149). Além dos atos institucionais, o decreto-lei 
n. 477 de 26/02/1969, definia infrações disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou 
empregados de estabelecimentos de ensino público ou particulares. 
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policial militar e sanções severas quanto aos direitos políticos e civis.  Ao contrário da 

compreensão do relator, para o professor Joel, a reforma universitária de 1968 (RU/68) 

fracassou com a ideia de uma verdadeira universidade no país e impediu a descoberta do 

próprio caminho da sua verdadeira instituição. 

Evidentemente seria uma ingenuidade da minha parte pensar que a 
problemática da Universidade se reduz a uma questão de matrícula por 
disciplina ou não, mas isto também se ligava a alguns aspectos da reforma 
que me autorizavam a pensar que o caminho a ser percorrido deveria passar, 
necessariamente, pela questão das nossas relações efetivas com a sociedade 
em que vivemos. Ou seja, na verdade a grande pergunta que eu sempre me 
coloquei, diante da problemática da Universidade, foi o sentido social e 
histórico dessa instituição social com características bastante peculiares e 
algumas tradicionais nesses seus mil anos de história. Então, a resposta seria 
bastante complexa. Qual seria, de fato, o significado nosso? Que relações, 
que compromissos nós temos dentro da sociedade em que vivemos? Afinal, 
quem é que nos instituiu? A quem servimos no contexto em que vivemos? 
Perguntas desse tipo estão presentes quando se reflete criticamente a 
Universidade.  (UFG, 1983a, p.5). 

Ficou evidente a preocupação do pró-reitor não só com a temática específica do 

regime de matrículas na UFG, mas em inserir a reforma acadêmica no debate da própria 

concepção de universidade como uma instituição social, seu compromisso político diante da 

sociedade brasileira e o questionamento de seu sentido histórico e social. Isso significa que a 

reforma acadêmica de 1983 foi muito mais que uma simples mudança de regime de créditos 

para o regime seriado anual. Significou um movimento de reflexão que pôs em questão a 

própria ideia de universidade e sua relação com a sociedade. Um movimento questionador da 

prática acadêmica em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão, em uma perspectiva de 

autocrítica da UFG e de sua inserção no contexto nacional e histórico como instituição que 

valoriza a formação.  

Com a opção pelo regime seriado anual o trabalho educativo desenvolvido por 

professores e estudantes em nível de ensino, pesquisa e extensão poderia ser tratado com 

maior aprofundamento teórico e prático por causa do tempo letivo consideravelmente maior 

para o aprendizado e o ensino dos saberes específicos de cada disciplina. A preocupação não 

era diminuir prazos e acelerar a integralização curricular, nem era com o aumento da 

quantidade de alunos, turmas e matérias oferecidas pela UFG, mas com a qualidade da 

formação acadêmica. 

A definição de uma filosofia institucional de universidade e de curso, a preocupação 

com a constituição de uma racionalidade própria, com a elaboração de uma filosofia da 
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prática acadêmica aparece no discurso da reitora Maria do Rosário Cassimiro como parte do 

projeto de trabalho de seu reitorado (1982-1985). 

Consciente da necessidade e da viabilidade de uma reforma acadêmica que 
processasse o encontro consigo mesma na definição de sua própria 
identidade e no estabelecimento de rotas curriculares que lhe permitissem 
realizar de maneira mais adequada sua tarefa de ensinar para formar e 
qualificar o educando de nível superior, a UFG promoveu o retorno ao 
sistema seriado anual e fez a completa reformulação curricular de seus 
cursos de graduação. Implantada a reforma acadêmica em fevereiro do ano 
em curso, estão sendo testados na prática os novos currículos, fato que está 
conferindo à Universidade Federal de Goiás uma nova dimensão acadêmica, 
que associada ao seu processo de interiorização e de integração comunitária, 
dá-lhe um dinamismo novo em seu projeto de reafirmação de autêntica 
instituição de Ensino Superior voltada para os interesses da sociedade em 
que se insere. (UFG, 1983a, p. 1). 

A finalidade da reforma pode ser identificada por meio de seu princípio geral em que 

a universidade deve ser pública, gratuita, democrática, autônoma e voltada aos interesses da 

maioria da população brasileira, dos quais foram derivados mais quatro princípios, discutidos 

mais abaixo. Antes de buscar a forma ou o meio pelo qual se efetivaria a mudança de regime, 

era preciso discutir os princípios e critérios que a norteariam e estabelecer as finalidades 

primeiras da instituição universitária, como bem explicita a fala do professor Joel, Pró-Reitor 

de Graduação, na reunião conjunta dos Conselhos, Universitário, Coordenador de Ensino e 

Pesquisa e de Curadores, realizada, continuamente nos dias 28/06/1983, 04/07/1983, 

05/07/1983 e 11/07/1983. 

Os princípios que deveriam ser observados na elaboração das propostas 
curriculares e os critérios com que os Conselhos verificariam os sinais 
presentes naquelas propostas, de que os princípios aprovados foram 
devidamente respeitados na elaboração das citadas propostas, de tal modo 
que tivéssemos, realmente, talvez pela primeira vez na Universidade, a 
conquista daquilo que está implícito, eu acho, na intenção de todos nós, que 
é a definição do nosso corpo institucional ao nível de uma filosofia de 
Universidade, de uma filosofia de curso, e isto é o que presidiu à proposta 
por nós divulgada dos princípios e critérios, ou seja, a preocupação com uma 
filosofia definidora da nossa prática que nos permitisse dar substância ao que 
denominaríamos de ‘a nossa racionalidade hoje’. (UFG, 1983a, p. 18). 

Qual foi então a filosofia definidora da racionalidade da UFG naquele momento? 

Podemos delimitá-la em meio aos argumentos que foram apresentados como justificativa para 

a reforma acadêmica, dos quais se destacam: necessidade de se ter claro a identidade da UFG; 

o ensinar para formar e qualificar o educando, construir uma nova dimensão acadêmica que 

confirme a UFG como autêntica instituição universitária, comprometida com a sociedade em 

que se insere. É visível nesse processo a preocupação de tratar com igual nível de importância 
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e excelência o ensino e a pesquisa, entendendo que a ação que os interliga é que define a 

essência da vida acadêmica. O esforço acadêmico tinha como ênfase a formação do aluno, a 

idéia de núcleo epistemológico foi apresentada como o eixo de conhecimentos fundamentais 

articulador e definidor dos saberes que devem compor os currículos de forma a assegurar o 

máximo de aprofundamento do ensino e da aprendizagem nos cursos de graduação. 

De acordo com o então Pró-reitor de graduação da UFG, professor Joel Pimentel de 

Ulhôa, em seu discurso de apresentação do projeto de reforma acadêmica, primeiro foi preciso 

repensar a relação da universidade com a sociedade começando pelo vestibular, a forma de 

entrada do aluno na UFG, e procurando recuperar a especificidade do ensino de segundo grau 

e conferir-lhe certa terminalidade, tarefa de que se ocupou outra comissão designada para tal. 

Segundo, era preciso repensar a situação acadêmica do ensino de graduação para o que foi 

criada uma comissão por meio da Portaria nº 425, do dia 26 de fevereiro de 1982, formada 

pelos professores José Ternes, do ICHL, professor Lourival Pereira Nunes, da Escola de 

Veterinária, Carolina Azevedo Soares, da Faculdade de Direito, e pelo acadêmico Takson 

Aquino de Araújo, membro da diretoria do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. 

Coube a essa comissão examinar a situação do sistema de créditos na UFG, avaliar seus 

aspectos positivos e negativos nos dozes anos de sua instituição, com ampla consulta aos 

setores envolvidos e, no período de 90 dias, apresentar à pró-reitoria de graduação as 

propostas e sugestões para discussão e aprovação nas instâncias deliberativas da universidade. 

Para o pró-reitor de graduação, 

depois de um mês de contatos pessoais com as unidades, me parecia que 
seria a hora, então de acionar o processo de discussão objetiva do nosso 
regime acadêmico. Nesta Portaria, entre as suas “consideranda”, se diz: 1 – 
que, desde que instituído o regime de créditos, muitas críticas têm sido feitas 
a ele, não só na Universidade Federal de Goiás, mas na Universidade 
brasileira em geral; 2- que, apesar das vantagens do mencionado regime, 
muitas são de fato suas desvantagens reveladas pela prática, nesta 
Universidade; 3 – que, em face disso, é oportuno que a UFG, no momento 
em que os currículos e até seu esquema de oferta de cursos começam a ser 
postos em questão, reexamine, também, sua posição quanto a ele; e, 4- que à 
Universidade compete, pela sua dimensão crítica, contribuir para o avanço 
das suas próprias normas, submetendo-as permanentemente, ao crivo de sua 
análise para, se for o caso, sugerir e propor alterações compatíveis com os 
interesses acadêmicos e sociais [...]. (UFG, 1983a, p. 8). 

A conclusão do trabalho da comissão foi encaminhada pelo Pró-Reitor de graduação, 

professor Joel Pimentel de Ulhôa, para ampla discussão e proposição de todos os membros da 

UFG: presidentes de colegiados, diretores de unidades, reitoria, Faculdade de Educação, 

congregações das unidades acadêmicas. Foi realizado um ciclo de visitas do pró-reitor de 
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graduação às unidades acadêmicas da universidade, aos departamentos e diretores, aos 

diretório central dos estudantes/UFG, aos centros acadêmicos e procuradoria jurídica da 

universidade. A comissão propôs, inicialmente, uma forma de seriação semestral, em 

anteprojeto de resolução que foi divulgado, discutido e finalizado no seminário de abril de 

1983, tendo recebido várias sugestões da comunidade acadêmica, conforme UFG (1983a, p. 

14). O anteprojeto de resolução foi levado à Câmara de Graduação que, ao aprová-lo, pediu 

sua submissão ao Conselho Federal de Educação. Foi então, designada comissão para propor 

em noventa dias as mudanças do estatuto e do regimento quanto àquele aspecto específico. De 

acordo com o professor Joel: 

Trata-se de trabalhos elaborados com o maior rigor e critério, levados a 
efeito com base em consultas amplas a todos os segmentos envolvidos, como 
se pode ver dos relatórios, e que dizem respeito a aspectos da maior 
relevância da problemática de nossa Graduação. Iniciada a discussão desses 
relatórios no CCEP, continuarão sendo recebidas, prazerosamente, críticas e 
sugestões de todos os setores da nossa Universidade que possam enriquecer 
os debates, e tomo a liberdade de solicitar aos Senhores o obséquio de se 
fazerem também porta-vozes dessa preocupação junto à Comunidade 
Universitária. Isso foi no mês de junho de 1982. Com esses debates, 
provocados por essas solicitações, e também solicitações feitas às 
Universidades brasileiras, o assunto começou a ganhar corpo de uma forma 
mais intensa e aquilo que nos parecia ser um trabalho bem completo, que era 
o trabalho da comissão, começou a ser profundamente enriquecido com as 
críticas. (UFG, 1983a, p. 9). 

O relatório da comissão criada para propor o anteprojeto de resolução para a reforma 

do ensino de graduação indicou que o sistema de créditos causava um profundo mal-estar e 

consideráveis prejuízos à vida acadêmica universitária. São citadas várias críticas em forma 

de desvantagens e incongruências significativas. A primeira delas é a perda da totalidade da 

formação, pois “os Cursos não têm mais seu currículo, mas tantas quantas forem as 

combinações possíveis entre a parte fixa e as disciplinas “eletivas” da Universidade.” (UFG, 

1983a, p.9). A diluição das turmas prejudicou a co-educação, a auto e a heteroeducação social 

dos estudantes que tinha a turma como unidade sociabilizadora de convívio universitário, a 

fragmentação do saber impossibilitava o desenvolvimento formativo do aluno, dificultava 

uma visão global de mundo e de profissão, o que era percebido no momento do estágio e 

diante de uma preocupação única: a acumulação de créditos. O debate da busca da melhoria 

do ensino foi substituído pela discussão sobre a multiplicação das disciplinas, a visão 

desordenada do saber e a superficialidade de conhecimentos justapostos, em prejuízo da 

unidade e da complexidade epistemológica, (UFG, 1983a, p. 10). 
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A heterogeneidade das turmas, que congregavam desde calouros a alunos formandos 

dificultou a definição do nível de ensino e da avaliação, o que levou a um nivelamento por 

baixo dos saberes ensinados.  A matrícula por disciplina favorecia o descompromisso dos 

alunos que deixam de se preocupar com o “saber estudar” e o “refletir” para somarem os 

créditos necessários à conclusão do curso. Os meios e os fins deixam de ser o estudo e a busca 

do saber para ceder lugar à contabilização de créditos. O abandono de disciplinas no decorrer 

do semestre provocou o acúmulo de novas turmas no semestre seguinte e o excessivo número 

de alunos por turma. Conforme o professor Joel: 

Um verdadeiro sistema bancário e não universitário em decorrência de 
nossas peculiaridades, cultura e carismas. Prejudicou o diálogo e o aprender 
‘pela experiência própria’, incentivando o ‘magister dixit’, com presenças 
físicas e não espirituais dos discentes em salas de aula, numa queda de nível 
de ensino-aprendizagem, nunca antes percebida. O professor passou a ser um 
desconhecido dos alunos e esses por sua vez desconfiando de quem senta ao 
lado, outro desconhecido, na superpopulação das salas de aula. (UFG, 1983a, 
p. 10). 

A racionalidade administrativa suplantou a racionalidade pedagógica, tida como a 

maior vantagem e justificativa do sistema de créditos, mas que não reduziu a capacidade 

ociosa dos recursos materiais e humanos, como era esperado pela Reforma Universitária de 

1968. Produziu, ao contrário, uma sobrecarga de trabalho docente nas disciplinas do ciclo 

básico e nas disciplinas iniciais do ciclo profissional e um esvaziamento das turmas no final 

do curso. O espaço físico existente tornou-se, então, insuficiente para acomodar o número 

crescente de turmas exigido pela demanda semestral de disciplinas (UFG, 1983a, p. 11). 

O aumento da burocracia, dos custos com o aluno e com a universidade levou os 

colegiados a se envolverem burocraticamente com a organização de horários, orientação de 

matrículas, prejudicando seriamente suas outras atividades básicas. As disciplinas eletivas 

levaram o aluno a se preocupar mais com o número de créditos de cada disciplina do que com 

o conteúdo estar ou não de acordo com as reais necessidades curriculares e de formação 

profissional, (UFG, 1983a, p.11). 

Os conceitos do que se entendia por princípios propostos como referência para a 

apreciação dos novos currículos foram explicados como as propriedades essenciais e as 

características propositivas fundamentais a que as reformas dos cursos de graduação devem se 

subordinar. Os critérios são as características a serem apresentadas pelas propostas em 

conformidade com os princípios. O currículo é compreendido não apenas como uma grade de 

matérias, mas como o conjunto de todos os eventos e atividades programados que constituem 
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a vida acadêmica de um curso. O núcleo epistemológico refere-se ao conjunto de saberes 

fundamentais do campo de conhecimento de cada curso e do perfil profissional que se 

pretende formar. “São matérias estruturais, axiais, sem as quais o próprio campo de 

conhecimento de que se trata perde sua identidade e seu sentido formativo” (UFG, 1983a, p. 

15). 

A visão de universidade que estes princípios e critérios implicam é de uma 

instituição voltada para a superação da simples reprodução do saber, a afirmação de uma vida 

universitária que se faça por meio da efetiva indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Conforme o professor Joel, 

[...] uma Universidade aberta, dinâmica, funcional, comprometida com seu 
meio, com a qualidade e inclusive com a quantidade de seu trabalho, no qual 
ensino, pesquisa e extensão sejam, efetivamente, atividades indissociáveis, e 
onde, superado o anacrônico estágio do ‘aulismo’, se instaure uma atitude 
nova, arejada, mais universitária, no sentido e na extensão mais profunda 
deste termo. Uma Universidade, enfim, mais humana, participante, onde se 
tenha prazer em trabalhar, em conviver, em produzir e transmitir cultura, em 
levar amplamente à sociedade os seus serviços, atualizando-se abrindo-se, 
integrando-se. Uma Universidade, em síntese, verdadeiramente mais 
responsável. (UFG, 1983a, p. 15-16). 

Os princípios e critérios apresentados como fundamentos de elaboração dos novos 

currículos de graduação mostram a preocupação em estabelecer uma base filosófica que 

explicitasse a ideia de universidade e a finalidade a ser assumida pela UFG como instituição 

acadêmica de formação humana e em ampliar o debate entre currículo, áreas de conhecimento 

e profissionalização. Esses princípios e critérios para elaboração de currículos plenos foram 

aprovados, com algumas alterações, com a Resolução CCEP 0184/83.  

O primeiro princípio é o da integração entre ensino, pesquisa e extensão: “O ensino, 

a pesquisa e a extensão, por serem indissociáveis, são assumidos, na UFG, com igual nível de 

importância e com idêntica preocupação de excelência, cada um desses setores alimentando 

os dois outros” (UFG, 1983a, p.16). O critério referente a esse princípio evidencia a mesma 

preocupação em que o currículo a ser proposto articule entre si e às necessidades do 

desenvolvimento social, o ensino, a pesquisa e a extensão, “[...] de tal forma que a imbricação 

dessa tríade, que constitui a própria essência da vida acadêmica, garanta o progresso da 

excelência de nosso trabalho universitário, sem hipertrofia ou atrofia de qualquer uma das três 

dimensões citadas da prática acadêmica. (UFG, 1983a, p.16). 

O segundo princípio é o da definição do perfil do profissional: “Cada Curso definirá, 

clara e fundamentalmente, em sua proposta curricular, o ‘perfil’ do profissional que se 
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pretende formar.” (UFG, 1983a, p.16). O critério condiciona a elaboração da proposta 

curricular à definição clara do perfil do profissional a ser formado e de argumentação 

fundamentada do papel que se espera que esse profissional venha a desempenhar na 

sociedade. (UFG, Resolução 0184, 1983b, p. 2). 

O terceiro princípio é o da ênfase no núcleo epistemológico: “O esforço acadêmico 

dará ênfase, na formação do aluno, ao elenco de matérias que compõem o núcleo 

epistemológico fundamental do respectivo Curso, núcleo esse cuja definição levará em conta, 

além da natureza do campo de conhecimento a que o Curso diz respeito, o ‘perfil’ do 

profissional que se pretende formar.” (UFG, 1983a, p. 17) O critério anuncia que o projeto 

curricular deve explicitar a ênfase ao núcleo epistemológico por ser a estrutura significativa 

básica do curso destacando as matérias que compõem o núcleo e o sentido de cada uma delas 

para a formação profissional e para a articulação do currículo. (UFG, Resolução 0184, 1983b, 

p. 2). 

O quarto princípio é o do ensino e o da aprendizagem da estrutura fundamental das 

matérias: “O ensino e a aprendizagem implicados no universo das atividades curriculares, 

teóricas ou práticas, estarão voltadas para o que é estrutural nas matérias que constituem a 

proposta curricular.” (UFG, 1983a, p. 17) O critério exige que as ementas de cada matéria da 

proposta curricular evidenciem que a finalidade é o ensino e o aprendizado da estrutura 

fundamental, do que é mais significativo em cada uma. (UFG, Resolução 0184, 1983b, p. 2). 

O quinto princípio proposto pela comissão que foi o da “individualização dos 

currículos” não aparece na Resolução 0184/83. Este princípio tinha como finalidade buscar o 

aprofundamento do ensino e da aprendizagem não só do núcleo epistemológico do curso 

como também das disciplinas extras à grade curricular obrigatória dos cursos de graduação. A 

idéia inicial era estimular e tornar acessível a todos os alunos ofertas de disciplinas livres ou 

extracurriculares. Para isso o currículo obrigatório deveria ser “enxugado” de forma que 

fossem oferecidas aos alunos as condições concretas de participar ativamente do processo de 

personalização de sua própria formação, buscando o saber por livre opção. (UFG, 1983a, 18).  

Na Resolução 0184/83, veremos que no lugar do quinto princípio proposto pela 

comissão, o artigo segundo, inclui o currículo mínimo de cada curso, obrigatório e 

regulamentado pelo Conselho Federal de Educação, e as matérias complementares que 

poderiam ser desdobradas em disciplinas, “dispostas em uma sequência ordenada e 

hierarquizada através de períodos anuais, bem como de atividades complementares, 

compreendendo participação em pesquisas, conferências, palestras, seminários, congressos, 
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debates e outras atividades culturais”. (UFG, Resolução 0184, 1983b, p. 02). Parece que certo 

conflito entre um currículo direcionado e planejado pela instituição e a ideia de liberdade 

individual e flexibilidade curricular também perpassava o debate e as escolhas definidas no 

movimento da reforma acadêmica. 

As principais características do regime seriado anual proposto estavam relacionadas 

à matrícula anual, ao regime de dependência, à avaliação cuja média deveria ser calculada 

considerando quatro notas obtidas ao longo do ano, ao exame final e à segunda época, sendo 

tudo definido no Regimento Geral da UFG reformulado em 1983.  

Art. 122 - A matrícula será pleiteada pelo aluno à Secretaria dos Colegiados 
de Cursos, antes de cada ano letivo. 
Parágrafo único – cada período anual será pré-requisito para o período 
seguinte, observando-se que: 
a) o aluno terá direito à matrícula no período seguinte, desde que não 
seja reprovado em mais de duas disciplinas, nas quais estará 
automaticamente matriculado na condição de dependência; 
b) será recusada matrícula no 3., 4. e 5. períodos anuais, ao aluno com 
dependência do 1. 2. e 3. períodos, respectivamente. 
Art.125 – será permitido o trancamento de matrícula por período anual, 
requerido de acordo com o Calendário Escolar, não podendo ocorrer por 
mais de 04 (quatro) vezes. (UFG, 1983d,  p. 34). 

As mudanças na avaliação representaram uma importante alteração do trabalho 

docente e da vida acadêmica do aluno, em especial, no tocante à média necessária para 

aprovação, o exame final e a segunda época que no total permitiam ao aluno um tempo maior 

que um ano letivo para o estudo, a compreensão e o amadurecimento desse trabalho formativo 

a desaguar na aprovação em cada disciplina. Caso o aluno fosse reprovado em até duas 

disciplinas deveria cursá-las novamente no regime de dependência. Caso ficasse reprovado 

em mais de três disciplinas ficaria retido na série para cursar somente aquelas em que foi 

reprovado, tendo o aluno o direito a um acompanhamento especial orientado pelo professor 

responsável pela disciplina. Esse aspecto da dependência veio a se tornar mais adiante o maior 

alvo de críticas do regime anual por parte dos docentes. Do novo Regimento Geral, 

destacamos os artigos que passam a regulamentar a questão da avaliação nos cursos de 

graduação. 

Art. 127 – A avaliação da aprendizagem será feita através da média final 
(MF) resultante da média (N) de provas e trabalhos e nota de exame final 
(E), se necessário. 
Parágrafo primeiro - O número de provas e trabalhos deverá ser o mesmo 
para todos os alunos matriculados. 
Parágrafo segundo – A média (N) deverá resultar de no mínimo 04 (quatro) 
notas por disciplina. 
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Parágrafo terceiro – O aluno que obtiver média (N) igual ou superior a 7,5 
(sete e meio) será dispensado do Exame Final (E). 
Parágrafo quarto – Estará habilitado ao exame final o aluno que obtiver 
média (N) igual ou superior a 03 (três) nas notas de provas e trabalho. 
Parágrafo sexto – Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver média 
final (MF) igual ou superior a 5 (cinco) e freqüência igual ou superior a 
75%. 
Art.128 – O aluno que não obtiver média de aprovação em até 50% das 
disciplinas do período anual, com arredondamento para mais, nos casos de 
número ímpar de disciplinas, terá direito a exames de segunda época. 
Parágrafo primeiro – a segunda época deverá realizar-se conforme o 
estabelecido no Calendário Escolar. 
Parágrafo segundo – A média final, no caso de segunda época, será 
calculada na forma do parágrafo 5. do art. 127, sendo que a nota do exame 
de segunda época substituirá a do exame final. 
Parágrafo terceiro – Ficará em dependência o aluno que for reprovado em 
até duas disciplinas nos exames de segunda época. 
Parágrafo quarto – Ficará reprovado no período anual, com aproveitamento 
das disciplinas em que obteve média de aprovação, o aluno que exceder os 
limites fixados neste artigo. (UFG, 1983d, p. 35). 

Os artigos 135 e 136 do regimento Geral da UFG tratam da forma do currículo que 

para sua integralização em cada curso passariam a abranger uma sequência ordenada de 

disciplinas agrupadas em períodos anuais. A concepção de disciplina é apresentada como o 

conjunto de estudos e atividades programados para ser desenvolvido num ano letivo com um 

mínimo de horas prefixadas (UFG, 1983d,  p. 37). 

Segundo o Pró-reitor de Graduação, Joel Pimentel Ulhôa, a reforma universitária de 

1968 exerceu ao mesmo tempo caráter positivo e negativo para as universidades brasileiras. 

Primeiro a definição da universidade como um organismo universitário com a eliminação das 

unidades estanques do regime de cátedras e com a departamentalização que levou à integração 

da produção e da transmissão do saber. O aspecto negativo foi a desestruturação do convívio 

com a realidade acadêmica no Brasil. 

Nós fomos, durante esses anos, vítimas de um processo de desgaste daquilo 
que, durante longos e longos anos, o mundo intelectual brasileiro tentou 
conquistar, que foi o próprio significado da vida intelectual, o próprio 
significado da sociedade intelectual, da vida universitária no seu sentido 
tradicional e até medieval, na dimensão positiva da expressão. Nós vivemos 
um sistema em que se pulverizou, na prática, a vida acadêmica do ponto de 
vista da estrutura discente, do ponto de vista da estrutura docente e do ponto 
de vista do próprio conteúdo do saber que se produz e do saber que se 
transmite, a partir da implantação do sistema de matrícula por disciplina. 
(UFG, 1983a, p.4-5). 

Além da mudança de Estatuto e Regimento Geral da UFG, da reforma 

administrativa, do Simpósio de Graduação em 1983, a mudança de todos os currículos dos 
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cursos de graduação foi feita entre abril de 1983, data do simpósio, e o início do ano letivo de 

1984, adequando-os ao novo regime seriado anual. Além disso, foram criadas a Pró-reitoria 

de Extensão e a Pró-reitoria da Comunidade Acadêmica. A reforma universitária de 1968 já 

estava em vigor há doze anos. O contexto nacional na época coincidia com o final da ditadura 

militar e de grandes manifestações da sociedade civil e política pela abertura democrática, 

com a reivindicação de maior participação social nas decisões do país e muitas críticas à 

política educacional de caráter tecnicista, privatista e autoritário. 

A crítica à reforma universitária de 1968 foi realizada na UFG no contexto da 

reforma de 1983, com denúncias em relação ao desgaste da essência da vida universitária, do 

sentido acadêmico de sociedade intelectual, de instituição social de formação humana e 

produção do saber. Esse movimento de questionamento se deve em parte à conjuntura política 

de reabertura e transição democrática que o país viveu naquela época, que de certa forma 

favoreceu tal debate interno. O regime de matrícula por disciplina e o sistema de créditos 

foram considerados pulverizadores da estrutura acadêmica docente e discente, levando à 

perda da consistência da instituição universidade. A reforma acadêmica do ensino de 

graduação da UFG, em 1983, tentou reverter essa situação, ao pôr como sua finalidade 

primeira a busca da unidade acadêmica da formação e do saber em contraposição à 

fragmentação instalada com o sistema de matrícula por disciplina. Essa unidade acadêmica da 

formação e do saber foi buscada por meio dos princípios e critérios da reforma curricular, 

especialmente com a ideia de eixo epistemológico do curso ligado ao perfil profissional.  

O eixo epistemológico tem como lógica vincular a formação ao debate científico e 

filosófico desenvolvido em cada área de conhecimento e não simplesmente restringi-la ao 

currículo mínimo exigido pelo Conselho Federal de Educação e pelas demandas da 

profissionalização. O aprofundamento do conhecimento se daria com a ampliação do tempo 

de ensino-aprendizagem que passaria de um semestre para um ano, o que permitiria o estudo 

mais rigoroso dos saberes selecionados pelos professores e a iniciação à pesquisa no processo 

de formação inicial. Com o seriado anual a idéia era superar a prática e a ideia do consumo de 

disciplinas que direcionava o interesse do aluno para a aquisição de créditos para conseguir o 

diploma em tempo hábil, ou seja, ao contrário do que fez a reforma universitária de 1968, a 

UFG visava comprometer o aluno com a busca do saber e envolvê-lo com o projeto de 

formação proposto por cada curso, mas a partir de uma unidade filosófica e política cuja 

expressão é o sentido clássico de instituição universitária. 
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A universidade como instituição acadêmica tem como interesse comum de mestres e 

alunos o rigor, a disciplina acadêmica, o dinamismo criador, a consciência de unidade na 

busca do saber e de autonomia, mesmo diante dos conflitos internos e externos, seguindo a 

tradição das grandes universidades estruturadas com base no trabalho intelectual rigoroso dos 

mestres e estudantes que se tornaram centro de idéias revolucionárias.  

Hoje, diferente do contexto de surgimento da universidade, a sua existência está 

comprometida com a formação para o exercício profissional, a inserção no mercado de 

trabalho e o desenvolvimento científico e tecnológico. No Brasil, a sua forma é cada vez mais 

definida pelas empresas administradas nos moldes de eficácia e produtividade. Aos poucos a 

universidade vai assimilando a forma da organização empresarial, baseada nos princípios de 

utilidade social, de prestação de serviços e comprometida com seu funcionamento e 

operacionalização. Sua dependência do financiamento do Estado e das empresas cujo olhar se 

volta mais para a formação de mão de obra qualificada, o desenvolvimento econômico, 

científico, tecnológico e a reprodução do capital dificulta a realização de sua autonomia. 

Não é demais relembrar Verger (1999, p. 83), para quem nas raízes do nascimento da 

universidade destacavam-se o entusiasmo intelectual e a busca de renovação do saber, 

sobretudo por influência da redescoberta de Aristóteles. Os alunos imbuídos do desejo de 

aquisição de cultura erudita com a finalidade de engrandecimento intelectual se dedicavam 

por longo período de tempo à leitura. Os mestres buscavam os amplos saberes e as 

autoridades intelectuais ricas o suficiente para oferecer aos estudantes mais do que saberes 

técnicos. A universidade no sentido de Studia generalia era uma verdadeira instituição de 

formação humana que se plasmava no grande esforço dos intelectuais medievais para o 

cultivo, a crítica e a preservação da cultura antiga. O sentido da universidade era o de busca, 

sistematização, questionamento e difusão do saber, com implicações diretas e indiretas em 

toda a realidade social. 

A ideia de debate e de questionamento, que expressa a mesma natureza do filosofar, 

representa historicamente a essência da atividade intelectual universitária, uma vez que  para a 

indagação filosófica não há resposta pronta e acabada, o assunto a ser discutido é sempre de 

caráter coletivo, examinado com a presença do pensamento contrário. A dúvida filosófica se 

põe como uma indagação contínua do sentido da existência do homem, da sociedade, da 

política, da educação e da própria ciência e é essa interrogação que dá origem à busca da 

verdade e ao espírito crítico que desvela o oculto.  
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O saber como libertação intelectual, a ordem, a clareza de pensamentos e ideias, a 

consideração das posições divergentes, a elaboração de uma síntese unificadora que submete 

todos os problemas à crítica radical são características que definem a universidade como 

instituição acadêmica. O método científico, por si só, ao contrário, é insuficiente para a 

universidade, pois muitas vezes, se volta para o particular e ocupa-se com problemas de 

ordem utilitária. 

O conceito de universidade como instituição de formação acadêmica sofre uma 

transformação com o advento da sociedade burguesa e da Modernidade e ganha um novo 

sentido que se constitui em outro contexto histórico, social, político, econômico e cultural. O 

ensino como formação lenta e erudita, a unidade teórico-prática, a síntese crítica e os grandes 

debates intelectuais voltados para o questionamento das teses e problemas deixam de ser a 

primeira preocupação da universidade. Em seu lugar as relações entre saber, sociedade e 

universidade passam a depender do desenvolvimento, da adaptação, da mobilização e da 

modernização da pesquisa. O futuro da universidade passa a depender do futuro da pesquisa. 

A mudança mais significativa está relacionada à finalidade e ao conceito de pesquisa que 

direciona o debate acadêmico para as questões do status, da forma, das condições 

institucionais e financeiras de seu desenvolvimento e organização.  

Com a Reforma Universitária de 1968, instaura-se o sistema de créditos e de 

departamentos, promove-se uma política de valorização da pós-graduação e das atividades de 

pesquisa, aumenta a produtividade com a abertura em massa de novas vagas para o ensino 

superior, é estabelecida a racionalidade administrativa de caráter técnico-instrumental. Inicia-

se, então, a fase funcional nas grandes universidades brasileiras, que passam a se 

comprometer cada vez mais com a prestação de serviços para atender às demandas do 

mercado de trabalho e do desenvolvimento industrial e tecnológico.  

Universidade gestada no auge do período reformista e da racionalidade pragmática, 

em 1960, a UFG defendeu o funcionamento das atividades acadêmicas a serviço do 

desenvolvimento econômico e da formação de mão-de-obra qualificada para o mercado de 

trabalho, foi também marcada pelo movimento reformista de caráter modernizador que a 

inseriu no contexto nacional da universidade funcional e se caracterizou pela parceria no 

ensino e na pesquisa com as empresas privadas, nos anos 1980, em contraposição à ideia de 

instituição acadêmica, conforme Chauí (2001, p. 190). Todavia essa última característica da 

universidade funcional foi um processo que ocorreu, inicialmente, mais com as universidades 

que se caracterizavam como grandes centros de pesquisa e pós-graduação, em especial com a 
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USP e as grandes universidades do sul e sudeste. Com a UFG, a relação direta entre a 

universidade e as empresas se dará primeiro por meio dos estágios de graduação realizados 

pelos alunos dos cursos de bacharelado. O processo de abertura da universidade para os 

interesses empresariais29 se iniciará mais tarde, no final dos anos de 1990, influenciada pelas 

políticas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso.  

Com a reforma do ensino de graduação que implementou o regime seriado anual na 

UFG, a partir de 1983, e o debate realizado na época, como pode ser observado neste capítulo, 

podemos afirmar que a UFG, em busca de autonomia, tentou romper com a racionalidade 

instrumental e funcional da RU/68 e realizar na prática o projeto de uma autêntica instituição 

universitária de formação. Todavia, esse movimento também foi marcado por resistências de 

professores e unidades acadêmicas que, mesmo com a reforma dos currículos dos cursos de 

graduação seguindo os novos princípios e normas do seriado anual e tendo alcançado a 

totalidade dos cursos da UFG, continuaram a defender internamente, nos anos seguintes, o 

sistema de créditos, a semestralidade e o regime de matrícula por disciplinas como veremos 

no próximo capítulo.  

                                                 
29 A busca de desenvolvimento de projetos de pesquisa e ensino com empresas privadas será evidenciada com o 
surgimento do programa de incubadora de empresas (PROINE), a partir da década de 2000, vinculado à Pró-
reitoria de pesquisa e pós-graduação (PRPPG) que tem como finalidade incentivar o empreendedorismo 
empresarial na área de tecnologia. 
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CAPÍTULO III 

 

A reforma do ensino de graduação da UFG realizada em 2002: do regime 
seriado anual para o sistema de matrícula por disciplina. 

 

 

Esse capítulo se propõe pensar o sentido e as finalidades da reforma acadêmica que 

instaurou o regime seriado semestral, com o sistema de matrículas por disciplina, ou 

regulamento geral de cursos de graduação (RGCG) na UFG, em 2002. As fontes de 

investigação foram o processo n. 23070.053382/99-31 de 03/05/1999, de interesse da Pró-

reitoria de Graduação, que contém a proposta inicial do regulamento geral dos cursos de 

graduação (RGCG); as certidões de atas das reuniões do CONSUNI/UFG que discutiram e 

aprovaram o RGCG; os ofícios das unidades acadêmicas e de alguns professores que marcam 

seus posicionamentos em relação à reforma proposta; o relatório da procuradoria jurídica 

sobre a proposta inicial do RGCG; as diferentes versões do regulamento com as alterações 

que foram acrescentadas no decorrer das discussões sobre o processo; a Resolução 06/2002 

que cria o RGCG; e a Resolução CONSUNI nº 11/2004 que altera os dispositivos do anexo 

do RGCG, com relação ao núcleo livre. Foi analisada também a Resolução CEPEC nº 806 de 

2006 que fixa normas para oferta, inscrição e cancelamento de disciplinas, verificação de 

aprendizagem e trancamento de matrícula e alguns artigos que compõem o caderno de debate 

da Pró-Reitoria de Graduação, publicado no ano de 1996, intitulado, O ensino de graduação: 

contribuições para o debate. Esse caderno representa o início da discussão sobre o fim do 

regime seriado anual e o retorno ao sistema de créditos na UFG.  

Seguindo o mesmo caminho do segundo capítulo, elaboramos algumas questões 

problematizadoras com o intuito de facilitar a leitura e a análise dos documentos que fazem 

parte das fontes de pesquisa. Interrogamos sobre qual o contexto e a finalidade da reforma 

acadêmica do ensino de graduação da UFG, aprovada no ano de 2002 e implementada a partir 

de 2003. Como a reforma foi elaborada e conduzida e quem foram os sujeitos que 

participaram? Quais foram as críticas feitas pela comissão ao regime seriado anual? Quais 

foram as propostas feitas pela comissão e as principais características do regulamento geral 

dos cursos de graduação, o RGCG? O que significou a reforma acadêmica de 2002 em relação 

à reforma universitária de 1968? 
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Antes de iniciar a análise específica da reforma de 2002, farei uma breve discussão 

sobre o contexto político, econômico e cultural dos anos 1990, que será marcado daí em 

diante pela reestruturação do estado brasileiro e das universidades públicas federais que 

passam a sofrer as influências do ideário e das políticas neoliberais com repercussões diretas 

sobre o debate acadêmico do ensino de graduação no interior da UFG. Veremos que muitas 

das ideias defendidas para se justificar o retorno ao regime de matrícula por disciplinas e a 

semestralidade das atividades acadêmicas, assim como as novas regras de controle da 

graduação estarão em sintonia com os ventos da mudança geral pela qual passa o país e o 

mundo desde então.  

 

3.1 A UFG nos anos de 1990, as reformas neoliberais e a universidade operacional 

 

Os sistemas educacionais e a universidade de nosso país passaram por sucessivas 

reformas nos últimos vinte anos, a partir do início do governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), tendo como base o princípio de Estado mínimo e mercado máximo, a 

privatização das instituições públicas, o discurso da qualidade e da produtividade pela lógica 

gerencialista, o consumismo das tecnologias de informação e comunicação e um processo 

progressivo de adaptação e adesão da sociedade aos preceitos neoliberais. Conforme Laval 

(2004, p.11), para o neoliberalismo a educação é um bem essencialmente privado e seu valor 

é antes de tudo econômico, sua concepção é instrumental e pragmática. O Estado deixa de 

garantir o direito à cultura a todos os seus membros e cabe ao indivíduo capitalizar recursos 

privados para realizar seu processo de formação. A privatização passa a ser um fenômeno 

social que afeta o sentido do saber, as instituições educacionais e as relações sociais se 

individualizam cada vez mais. A autonomia das instituições e dos indivíduos dá lugar ao 

serviço dos interesses particulares e se processa por meio da doutrina neoliberal uma 

transformação geral da subjetividade humana, das sociedades e das economias capitalistas. 

A acumulação de capital passa a depender cada vez mais da formação de mão-de-

obra, da inovação tecnológica e de um domínio científico comprometido com a eficácia 

econômica. O processo de globalização das economias faz com que a educação se torne um 

“indicador de competitividade” do sistema econômico e social. Cresce cada vez mais o papel 

do saber na atividade econômica. As restrições impostas pela competição acirrada entre as 

economias é que guiam as reformas neoliberais da educação deixando para trás a formação 
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para a cidadania na perspectiva da educação como um bem público. A finalidade da educação 

como mercadoria passa a ser a satisfação do usuário, do cliente e do consumidor, além da 

produção de um capital humano com o intuito de promover a competitividade das economias 

regionais e nacionais. Assume-se a lógica de mercado em que a iniciativa privada deve 

substituir o serviço público. “A falta de meios, a penúria dos professores, a sobrecarga das 

classes testemunham sem dúvida uma lógica de empobrecimento dos serviços públicos.” 

(LAVAL, 2004, p. 15). 

Quanto mais a educação pública for adaptada à economia capitalista e à sociedade 

neoliberal mais perigo corre a autonomia da instituição universitária. Não se estranha mais a 

interação entre as universidades e as empresas no que se refere à autonomia do saber, do 

trabalho intelectual e do campo político, o que leva ao enfraquecimento das formas 

institucionais, dos espaços públicos e do Estado-Nação. Está em curso o processo de 

desinstitucionalização, desvalorização e desintegração da educação pública, ou seja, a 

dissolução das formas sociais caracterizadas por sua autonomia e estabilidade relativa. Na 

medida em que a universidade se torna produtora e prestadora de serviços adaptáveis às 

demandas dos mercados e das profissões, os princípios do novo gerenciamento baseado na 

eficácia produtiva submetem-na à obrigação de produzir resultados, inovar e transformar-se 

em organização flexível, para atender a diversidade e a diferenciação dos públicos e das 

demandas, conforme Laval (2004, p. 16-19). 

As finalidades das reformas neoliberais no campo da educação superior passam pela 

redefinição da articulação entre a universidade e a economia num sentido radicalmente 

utilitarista, põem o saber e a formação como participantes ativos da concepção, produção e 

venda de bens e serviços. A inteligência passa a ser vista como capital humano, ou seja, como 

recurso econômico primordial que participa do desenvolvimento econômico. A educação é 

vista como um grande mercado, com custo, rendimento e cujo produto é comparável à uma 

mercadoria. 

A reforma neoliberal do ensino superior no Brasil pode ser evidenciada pelas 

medidas de reestruturação das condições de trabalho docente, como o vínculo do aumento 

salarial à avaliação por produtividade, a extinta gratificação de atividades docentes (GED) que 

representou um modelo de gestão e controle das atividades docentes estimulando a 

competição e o individualismo entre os professores, o programa de avaliação institucional das 

universidades brasileiras (PAIUB), atrelando a esse resultado a quantidade de financiamento 

público, o exame nacional de cursos (ENC) e o Provão que classificava e publicava na 
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imprensa o rendimento dos alunos do último ano de curso fomentando a competição entre as 

universidades. No período de 1995 a 2002, auge dessas políticas neoliberais realizadas pelo 

governo de Fernando Henrique Cardoso, assistimos a precarização das condições humanas e 

de infra-estrutura das instituições federais de ensino superior (IFES), o achatamento salarial; a 

suspensão de concursos públicos para docentes, o aumento considerável de professores com 

contrato de trabalho temporário, o professor substituto; a migração de professores 

pesquisadores para as universidades privadas e a extinção do programa de capacitação 

docente com a diminuição de bolsas, conforme (RESENDE, 2005, p. 59-71). 

No período de 1989 a 2000 a educação superior no Brasil passou por um processo de 

reestruturação com base nas reformas neoliberais que levou a uma metamorfose do conceito 

de universidade pública federal por parte do MEC. Conforme Oliveira (2000, p.72), do 

modelo único baseado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o governo 

passa a adotar o modelo diversificado e flexível de universidades de ensino e universidades de 

pesquisa, conforme classificação obtida a partir dos níveis de produtividade aferidos pela 

avaliação das instituições. O autor mostra que a organização das universidades federais 

assume os moldes da empresa capitalista com a categorização dos produtos e serviços de 

forma a prepará-la para a autonomia financeira por meio do autofinanciamento e das parcerias 

com a iniciativa privada, da racionalização no uso dos recursos existentes e da flexibilização 

curricular. 

A UFG se inseriu nesse momento no jogo concorrencial da diferenciação e da 

distinção institucional entre as universidades federais se submetendo a um amplo processo de 

modelação organizacional com o objetivo de torná-la mais ágil e eficiente, ajustando-a às 

novas mudanças em curso na sociedade, em especial aos conceitos de administração racional 

baseada no gerenciamento, agilidade, eficácia, produtividade e flexibilidade o que acabou por 

contextualizá-la em meio à lógica da universidade operacional. As medidas mais 

significativas para esse ajustamento foram: a simplificação de sua estrutura acadêmica com a 

reforma do Estatuto e do Regimento Geral da UFG em 1996, que provocou a extinção 

progressiva dos departamentos, a tentativa de desburocratizar os processos administrativos 

internos, a implantação de sistemas computacionais de controle e gerenciamento 

administrativos, a adequação da gestão do trabalho acadêmico aos parâmetros da gratificação 

de estímulo à docência (GED), o estabelecimento de convênios e prestação de serviços 

remunerados, a expansão dos cursos de graduação sem contratação de professores e a 

melhoria generalizada dos índices de produtividade na pesquisa e no ensino. Além disso, 
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foram aperfeiçoados os mecanismos de avaliação institucional permanente, a modernização 

da infra-estrutura física e de equipamentos; a flexibilização institucional a partir da criação de 

fundações de apoio à pesquisa que garantissem maior agilidade administrativa e financeira e 

possibilitasse um maior relacionamento com o setor produtivo, a discussão do currículo do 

ensino de graduação visando sua flexibilização de forma a torná-lo mais adequado às 

demandas das profissões e do mercado, a criação de uma estrutura ampla de apoio, controle e 

avaliação da pesquisa e da pós-graduação com definição de áreas prioritárias para o 

desenvolvimento local e regional, segundo Oliveira (2000, p.81). 

 

3.2 A reforma de 2002: o retorno ao regime de matrícula por disciplina e a 

semestralidade das atividades acadêmicas  

 

Para compreender as raízes da criação do RGCG temos que voltar ao ano de 1996 e 

analisar o caderno publicado pela pró-reitoria de graduação, na época sob a direção da 

professora Eliana França Carneiro, durante reitorado do professor Ary Monteiro do Espírito 

Santo (1994-1998). O caderno, O ensino de graduação: contribuições para o debate, marca 

um momento importante da UFG, nos anos de 1990, de reformulação do estatuto e do 

regimento geral da UFG aprovado em dezembro de 1996, soma-se a esse fato o de que muitos 

professores eram recém-contratados e não conheciam a história do ensino de graduação da 

UFG. Além disso, a pró-reitoria desenvolvia o Programa de Avaliação Institucional da UFG 

e para difundir as opiniões, críticas e sugestões dos professores, sobre o ensino de graduação, 

publicou artigos elaborados por docentes cujo posicionamento, em relação ao regime seriado 

anual e ao sistema de matrícula por disciplinas, eram divergentes. Dentre os artigos 

destacamos os seguintes: 

1. Contribuições à reforma do sistema acadêmico da UFG, de autoria de 
Adriano Naves Brito, professor do departamento de Filosofia/ICHL/UFG; 
2. O regime seriado na UFG, segundo a percepção dos docentes, de autoria 
de Ana Amélia A. Badan e Celina Ferreira Calaça, integrantes da Comissão 
de Avaliação Institucional da UFG (CAVI); 
3. O regime de matrícula por disciplinas: possibilidades e limites, de Ione 
Maria de Oliveira Valadares, diretora do Centro Editorial e Gráfico da UFG; 
4. A implantação do regime seriado na UFG, de Joel Pimentel de Ulhôa, 
professor do departamento de Filosofia/ICHL/UFG, ex-Pró-reitor de 
Graduação e ex- Reitor da UFG; 
5. A universidade e a questão do ensino de graduação, de Marlene de 
Oliveira Lobo Faleiro, professora do departamento de Pedagogia/FE/UFG; 



 
 

 

103

6. A flexibilização do regime seriado, de Nelson Cardoso Amaral, Vice-
Reitor da UFG; 
7. Considerações sobre o regime seriado na UFG, de Ronaldo Garcia, 
professor do departamento de Matemática, IMF/UFG; 
8. Relatório da Comissão designada pela portaria n. 00425. A volta ao 
regime seriado.30 

O artigo Contribuições à reforma do sistema acadêmico da UFG, de autoria de 

Adriano Naves Brito, então professor e coordenador de curso de graduação do departamento 

de Filosofia/ICHL/UFG, defende uma concepção pedagógica para a universidade, com novas 

diretrizes para a administração dos currículos da UFG, propõe princípios para sua 

regulamentação e apresenta idéias para a reforma do sistema de controle acadêmico de 

graduação. Sua concepção pedagógica de universidade concebida tem como fundamento a 

idéia de convivência como a essência da universidade. É a convivência que promove a 

formação acadêmica por meio do convívio intelectual entre os agentes sociais que, ao 

cursarem as disciplinas em outros ambientes acadêmicos tornam possível a difusão e a 

produção do saber. E para que essa idéia de universidade fundada na convivência intelectual e 

na interação social entre seus membros se torne realidade, a UFG deveria passar por uma 

reformulação da estrutura acadêmica do ensino de graduação:  

Concebe-se a universidade não como um mero espaço destinado a formar 
através de um conjunto de disciplinas um profissional, mas como um 
ambiente de convivência intelectual privilegiado que, por sê-lo, forma 
também o homem, e o faz através de múltiplos instrumentos, dentre eles as 
disciplinas, mas o faz principalmente por ser aquele ambiente privilegiado 
que tem como seu principal instrumento de formação a convivência. A 
convivência de seus agentes sociais na universidade se orienta, por sua vez, 
pela natureza mesma da universidade, num sentido determinado, qual seja, o 
da difusão e produção do saber. [...] Se assim for concebida a universidade, 
imperioso será adequar suas estruturas acadêmico-formais para o 
desenvolvimento do ambiente e o cultivo da convivência universitária com 
vistas justamente a fomentar o que fundamentalmente a define, isto é, a 
relação entre sujeitos mediada pelo saber na perspectiva da totalidade. 
Nenhuma estrutura servirá à universidade se não puder engajar sujeitos 
naquela convivência de caráter específico. (BRITO, 1996, p.8). 

Estabelecido o conceito de universidade, o autor passa a defender um novo modelo 

de administração dos currículos na UFG. Propõe medidas normativas para reorientar a 

reestruturação do sistema acadêmico sob o argumento de que a concepção de universidade 

defendida por ele não poderia ser adotada na estrutura do regime seriado anual. 

                                                 
30 O artigo do professor Joel P. de Ulhôa (1996) publicado no caderno de graduação e o relatório da 

comissão que propôs a volta ao regime seriado anual no ano de 1983 não serão discutidos aqui, pois ambos os 
textos já foram objeto de nossa análise no capítulo anterior. 
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As razões para essa desconfiança em relação ao sistema acadêmico atual da 
UFG se explicitam, quero crer, no bojo das propostas que faço. Embora 
fundadas em uma análise crítica do sistema atual, da exposição minuciosa 
desta análise não me ocuparei, uma vez que meu objetivo é antes de tudo 
alimentar o debate em torno da reestruturação desse sistema com propostas. 
Na base das medidas normativas a serem formuladas estão algumas 
diretrizes gerais que, a meu ver, bem traduzem a concepção de universidade 
defendida e constituem o núcleo teórico-pedagógico da proposta de 
reestruturação esboçada. (BRITO, 1996, p. 9). 

São propostas então quatro diretrizes para a reestruturação curricular. A primeira 

diretriz se refere ao currículo mínimo de cada curso que equivaleria ao eixo epistemológico da 

formação profissional. A questão que diferencia essa proposta do regime seriado anual, é que 

o conceito de eixo epistemológico coincide com a formação básica definida pelo Conselho 

Federal de Educação como currículo mínimo. Ou seja, aqui há uma identificação de eixo 

epistemológico com o currículo mínimo, o que acaba por retirar do âmbito das unidades 

acadêmicas e dos departamentos de cada curso, a autonomia da discussão e da escolha dos 

saberes nucleares da formação universitária.  

O equívoco da proposta está relacionado ao fato de que à medida que as disciplinas 

centrais da formação já são pré-determinadas pelo Conselho Federal de Educação, a 

universidade deixa de discutir as ideias e conceitos de cultura, educação, formação, saber, 

ensinar, aprender, dentre outros. Abre mão de discutir o que definirá o eixo epistemológico na 

elaboração do projeto curricular, uma das principais características do regime seriado anual. 

As necessidades locais articuladas às questões nacionais de cada área são desconsideradas e 

abdicando de interrogar, de pensar as grandes questões do sentido da criação nas várias 

dimensões da cultura, da ação e da formação humana, só resta à essa universidade 

empobrecida operacionalizar o fluir das disciplinas, executando as definições do Conselho 

Federal de Educação, atual Conselho Nacional de Educação. Nega-se a universidade como 

instituição que perde sua autonomia, sua identidade, sua dignidade, assumindo as medidas e o 

ritmo do Estado. Filha bastarda do Estado e de sua lógica operacional triunfante, nos anos 90 

do século XX e, início do século XXI, a universidade em geral se deixou embalar pela lógica 

operacional, quantitativista e produtivista em ascensão, sem direito de reclamar das 

incessantes, cansativas e injustas acusações, por parte do Estado e das mídias, de ineficiente, 

improdutiva e muito lenta na urgente necessidade de adaptação aos novos tempos, críticas que 

desconhecem e negam a natureza, a especificidade e a temporalidade próprias da universidade 

enquanto instituição e do trabalho que nessa condição, ela deve realizar.  
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[...] o eixo nuclear para a formação profissional deve estar definido por um 
currículo mínimo. A base para a sua elaboração deve ser o currículo mínimo 
estabelecido para cada curso no Conselho Federal de Educação (CFE). O 
currículo mínimo do curso corresponde ao eixo epistemológico em torno do 
qual devem gravitar as demais atividades acadêmicas no âmbito da formação 
discente. A este conjunto de disciplinas dispensará o Departamento especial 
atenção. Sendo o eixo epistemológico para a formação do profissional, será 
no processo de sua integralização que o departamento deverá concentrar 
todos os esforços pedagógicos para iniciar seu aluno, com a marca de sua 
especificidade, na atividade científica e intelectual que lhe é própria. 
Entende-se, pois, que será fundamentalmente por meio destas disciplinas que 
o departamento imprimirá à formação do discente uma singularidade; 
(BRITO, 1996, p.9-10). 

Esta é a ideia do núcleo comum, que será aprovado no Regulamento Geral de Cursos 

de Graduação (RGCG), em 2002. A grande diferença dessa proposta em relação à de 1983, 

começa com a redução, pela nova proposta do núcleo epistemológico a algo definido fora e 

acima da universidade e empobrecido num elenco de matérias, além das ideias de núcleo 

específico e núcleo livre. O núcleo específico caracteriza-se pela especialização da formação 

colocando o aluno em contato com os diversos saberes produzidos em cada área e com a 

diversidade da produção acadêmica do corpo docente de cada departamento. 

[...] as demais disciplinas do currículo pleno que são de responsabilidade do 
departamento devem ser disciplinas voltadas prioritariamente para o 
alargamento dos horizontes técnicos e teóricos do corpo discente. Seus 
programas devem refletir este caráter, expondo o aluno à diversidade da 
produção acadêmica na sua área específica, motivando-o ao exercício crítico 
e ao confronto de idéias e lhe favorecendo a especialização. As disciplinas 
deste segundo eixo, mais afastadas do núcleo da formação que aquele 
primeiramente definido, mais que a substância, devem formar o aspecto. Vão 
permitir como que a ‘variação na espécie’ e devem contribuir para o 
aparecimento de uma variegada coloração e diferentes matizes na 
comunidade acadêmica em cada curso, diferenças fundamentais para a 
riqueza e a fecundidade da universidade. Deverão ser oferecidas pelo 
departamento em consonância com a produção e a pesquisa de seu corpo 
docente. Um número determinado de vagas em cada um destes cursos 
poderá ser destinado a alunos de outros departamentos e à comunidade em 
geral; (BRITO, 1996, p. 10). 

A ideia do núcleo livre tem como finalidade propiciar a convivência universitária 

entre os alunos, os professores e as diferentes áreas do saber e os procedimentos científicos 

diversos daqueles ensinados em sua formação básica. Para isso os alunos deveriam se 

matricular em diversas disciplinas oferecidas por outros cursos ou departamentos o que 

possibilitaria ampliar a interação entre estudante e outros hábitos intelectuais e métodos de 

pesquisa. 
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[...] as disciplinas que em cada curso estão aos cuidados de um segundo 
departamento devem cuidar da familiarização do aluno com outras áreas do 
saber e procedimentos científicos diversos. Os alunos deverão freqüentá-las 
nos departamentos por elas responsáveis. Disciplinas de outros 
departamentos, por estarem numa órbita ainda mais afastada daquele núcleo 
básico, são responsáveis por variações ainda mais sutis na formação 
discente. Devem, por isso, ser oferecidas nos próprios departamentos por 
elas responsáveis. A convivência com outros departamentos significa 
convivência com outros hábitos intelectuais, com procedimentos científicos 
e de investigação distintos daqueles exercitados nos departamentos de 
origem dos alunos. Esta convivência tem, por isso mesmo, um grande valor 
pedagógico. Além disso, pela interação que promove, tem ainda um maior 
valor metodológico na busca de respostas para as questões que a 
investigação acadêmica põe e, finalmente, um alcance epistemológico 
imponderável; (BRITO, 1996, p. 10-11). 

A última proposta são as atividades complementares, uma criação da reforma de 

1983/1984 segue a mesma lógica das atividades complementares que já existiam desde o 

regime seriado anual. Porém, afirma-se que não seria possível ampliar e alargar o horizonte da 

formação profissional no atual regime anual que por ser “rígido” impediria os alunos de 

investirem em uma formação complementar. Parece que a justificativa para a proposta de 

atividades complementares do RGCG desconhece por completo o projeto do qual discorda e 

cuja superação deseja e propõe 

[...] as atividades complementares são, para o discente, o espaço do exercício 
pleno da escolha. Neste espaço deve-se mover o aluno para buscar ele 
próprio dilatar seus horizontes na direção de seus interesses. No plano mais 
distante do eixo epistemológico do curso, as atividades complementares 
devem ser escolhidas entre disciplinas diversas, cursos, conferências e o que 
mais for reconhecido pelo departamento como capaz de contribuir para uma 
ampla formação do aluno. Neste plano, deve exercer o aluno a sua liberdade 
e seu direito de autodeterminação, em seu processo de formação, do modo 
mais franco. Essas diretrizes, cujo fundamento é uma concepção de 
universidade, privilegiam a liberdade e a co-responsabilidade de professores 
e alunos na condução do processo de formação do profissional e procuram 
liberar potências criativas por vezes encarceradas em severas grades 
curriculares, fato que tem contribuído para que em nossa universidade viceje 
um acanhado espírito escolar. (BRITO, 1996, p. 11). 

As diretrizes apresentadas por Brito como justificativas para a realização de uma 

reforma acadêmica dos cursos de graduação da UFG, dão ênfase aos princípios de liberdade 

individual e de autonomia do aluno na definição de um currículo a ser personalizado de 

acordo com os interesses de cada estudante. Nessa nova perspectiva a idéia de eixo central da 

formação passa a ser as escolhas individuais dos discentes e não o projeto curricular definido 

pelo debate institucional, o que na prática não será possível de se realizar devido ao fato de 

que o RGCG impõe normas que restringem as opções do aluno ao cumprimento do fluxo 
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curricular sugerido pela coordenação de curso como condição para sua integralização. A 

opção de liberdade que o aluno poderia ter com o núcleo livre também será prejudicada em 

função das condições limitadas de oferta de disciplinas por parte dos cursos e da dificuldade 

dos alunos em compatibilizarem horários de aulas do núcleo livres com as demais disciplinas 

do currículo, levando-os não a uma livre escolha no processo de formação, mas ao 

condicionamento às circunstâncias e condições concretas oferecidas pela universidade.  

Tendo definido as diretrizes, o segundo tópico do artigo, apresenta os princípios 

normativos para a regulamentação do sistema acadêmico da UFG de forma a ir pela “via 

contrária” ao regime seriado anual. 

Proponho as seguintes: 1. que o regime acadêmico da UFG seja o seriado 
semestral; 2. que a parte serializada da grade curricular dos cursos na UFG 
seja reduzida ao mínimo exigido por lei, isto é, ao denominado currículo 
mínimo, definido no Conselho Federal de Educação. Esta parte não poderia 
ocupar mais do que dois terços do total da carga horária necessária para a 
integralização do currículo; 3. que as disciplinas além daquelas do currículo 
mínimo mas de responsabilidade do departamento de origem do discente 
sejam opcionais, sendo obrigatória apenas a conclusão de um determinado 
número de horas num conjunto indeterminado destas disciplinas; 4. que 
disciplinas de responsabilidade de outros departamento sejam oferecidas e 
cursadas nestes departamentos; 5. que, no que tange às atividades 
complementares, seja exigida a conclusão de pelo menos quatrocentas horas 
para a integralização do currículo nos diversos cursos. (BRITO, 1996, p. 11-
12). 

Do ponto de vista administrativo o regime seriado anual se apresenta para o autor 

como um entrave à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão por estar em 

dissonância com a maioria das instituições de ensino superior que são organizadas pela 

semestralidade. Esse fato estaria trazendo dificuldades em relação ao aproveitamento de 

disciplinas, ao intercâmbio de docentes e discentes, além da falta de flexibilidade para a 

organização da vida acadêmica que prejudicaria as atividades de pesquisa. O regime seriado 

anual privilegiaria o ensino em detrimento da pós-graduação, pois no momento em que foi 

criada, a pós-graduação na UFG, ainda não era tão relevante na relação ensino-pesquisa.  

Mais precisamente, o seriado, nos moldes atuais, promove a segmentação e a 
provincialização dos saberes. Aos estudantes, mas também aos professores, é 
vedada a possibilidade da vivência universitária stricto sensu. Todas as 
atividades de algum modo relevantes para os estudantes são centralizadas no 
departamento, o que conduz também a que as atividades discentes sejam em 
sua quase totalidade dirigidas. Por outro lado, o que se buscava com o 
seriado era garantir à universidade a capacidade de orientação pedagógica, o 
que parece imprescindível. Isto se deve fazer, no entanto, através de um 
currículo de fato mínimo, isto é que ocupe no máximo um terço de todas as 
atividades, as quais, no total, o aluno deve desenvolver para se formar. Este 
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currículo poderia se manter serializado, embora semestralmente conduzido. 
O restante das atividades deveria ser desenvolvido em diferentes 
departamentos e em consonância com os interesses acadêmicos dos alunos 
individualmente. (BRITO, 1996, p. 12-13) 

A quarta parte do artigo é dedicada à reforma do sistema de controle acadêmico. A 

finalidade é chamar a atenção para o fato de que o controle acadêmico do ensino de graduação 

é para o autor muito mais do que um problema técnico, ou seja, sua proposta de regime 

seriado semestral com base em um currículo cujas disciplinas são organizadas em núcleos 

com regras próprias só poderia se efetivar diante de um sistema cujo controle se pautasse pela 

autoridade do professor como avaliador e pela responsabilidade do discente para com sua vida 

acadêmica.  

Isso significa na prática deixar para o aluno o ônus do controle das atividades 

acadêmicas que desenvolve e a comprovação destas junto ao órgão competente para efeito de 

formatura. Ao professor caberia a responsabilidade de concessão dos comprovantes da nota 

final das disciplinas. Os departamentos seriam responsáveis somente pela parte seriada do 

curso. A ideia era pôr fim ao regime de acompanhamento criado para atender os alunos em 

situação de dependência no regime seriado anual. 

É notório que este expediente, se tomado rigorosamente como ditam as 
normas acadêmicas atuais, inviabiliza qualquer planejamento em longo 
prazo, consome energias essenciais para o bom desempenho didático-
pedagógico do professor e estreita perigosamente o tempo passível de ser 
destinado à pesquisa. Também é notório, por outro lado, que o regime de 
acompanhamento não é tomado rigorosamente segundo as normas e tornou-
se, em muitos casos, uma defesa do aluno contra a rigidez do seriado nos 
moldes atuais, um instrumento de premiação dos discentes menos 
comprometidos com sua formação. (BRITO, 1996, p. 13-14). 

O segundo artigo publicado no caderno de 1996 foi: O regime seriado na UFG, 

segundo a percepção dos docentes, de autoria de Ana Amélia A. Badan e Celina Ferreira 

Calaça, ambas integrantes da Comissão de Avaliação Institucional da UFG (CAVI). O texto é 

um relatório da pesquisa realizada por elas com o intuito de apresentar uma primeira 

avaliação formal do regime seriado anual. Nesta avaliação as autoras identificam três grupos 

de opiniões por parte dos professores dentro da UFG.  “os que são contra”, “os que são a 

favor” e “os que defendem sua flexibilização”.  

De acordo com as autoras a forma de organização acadêmica apareceu na pesquisa 

como um elemento que pode facilitar ou até complicar o ensino de graduação. A pesquisa 

desenvolvida pela CAVI teve como finalidade explicitar pontos positivos e obstáculos 
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presentes na dinâmica curricular dos cursos de graduação da UFG. Na época eram trinta 

cursos e 416 docentes responderam o questionário de avaliação. Segue abaixo as perguntas do 

questionário: 

Quanto ao regime seriado anual você afirma que: 
- Garante a unidade do curso. 
- Permite a integralização do currículo em tempo hábil. 
- Permite melhor aproveitamento da disciplina pelo aluno. 
- Propicia a alunos e professores conivência universitária. 
- Estimula a formação do “espírito de turma”. 
- Facilita ao aluno trabalhar. 
- Permite recuperação em caso de reprovação em disciplinas. 
- Dá oportunidade para professores e alunos se conhecerem. (BADAN E 
CALAÇA, 1996, p. 17). 

A análise das respostas realizadas pelas autoras conclui que em geral predominou 

opiniões positivas por parte dos professores em relação ao regime seriado. Os aspectos 

considerados positivos pelos docentes pesquisados foram o fato de que o regime seriado anual 

permite a integralização curricular em tempo hábil, um melhor aproveitamento da disciplina 

pelo aluno, propicia a alunos e professores a convivência universitária, estimula a formação 

do espírito de turma e ajuda os professores e alunos a se conhecerem melhor. Os aspectos 

considerados em parte positivos foram: a garantia de unidade do curso, a facilidade para o 

aluno trabalhar, a facilidade de recuperação no caso de reprovação. Os aspectos negativos 

foram com relação às dificuldades que o aluno tem em caso de reprovação, a dependência e o 

acompanhamento do aluno pelo professor. 

Assim, segundo os professores, o regime seriado anual permite a 
integralização curricular em tempo hábil (45%), melhor aproveitamento da 
disciplina pelo aluno (40%), propicia a alunos e professores convivência 
universitária (45%), estimula a formação de espírito de turma (60%) e ajuda 
professores e alunos a se conhecerem melhor (61%). Alguns aspectos do 
regime seriado não foram considerados de forma tão positiva. A garantia de 
unidade do curso (40%), facilidade para o aluno trabalhar (40%) e a 
facilidade de recuperação no caso de reprovação (35%) receberam maior 
incidência na alternativa “em parte”. Ao se agrupar as duas respostas de 
maior incidência das opiniões, constata-se uma tendência positiva para todos 
os itens com exceção do que se refere à facilidade que o regime seriado 
proporciona em caso de reprovação para o aluno, com 35% das respostas 
negando esta possibilidade. (BADAN E CALAÇA, 1996, p. 18). 

As divergências entre os cursos foram classificadas em três grupos. Aqueles que são 

favoráveis a todas as questões (Artes Visuais, Direito, Farmácia, Educação Física, Engenharia 

Civil, Medicina e Nutrição). O segundo grupo representa os cursos que são totalmente 

contrários ao regime seriado anual (Filosofia e Geografia, Ciências da Computação, História e 
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Letras) e um terceiro grupo que separa os aspectos em positivos e negativos, com algumas 

restrições (Agronomia, Música, Pedagogia e Veterinária). Os cursos que afirmaram que o 

regime seriado atende em parte os aspectos apontados pelo questionário da pesquisa realizada 

pela Comissão de Avaliação Institucional (CAVI) foram: Biblioteconomia, Ciências 

Biológicas, Ciências Sociais, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Física, Jornalismo, 

Matemática, Química, Radialismo e Relações Públicas, conforme Badan e Calaça (1996, p. 

18). 

De acordo com as autoras as opiniões positivas sobre o regime seriado anual, foram 

encontradas nas respostas às questões objetivas, enquanto que nas questões abertas 

predominaram opiniões negativas sobre a operacionalidade do regime seriado anual. 

Conforme Badan e Calaça (1996, p. 19), em geral a maior parte das respostas abertas 

indicaram a dependência como o maior problema do regime seriado anual, especialmente 

quando o aluno é aprovado nas séries, mas reprovado em uma ou duas disciplinas o que 

levaria à sobrecarga e um baixo aproveitamento do aluno na série.  

Foi registrada grande variedade de respostas, sendo oportuno destacar que as 
de maior freqüência foram aquelas relativas aos problemas de dependência 
(151). A afirmação de que o regime seriado atende bem aos propósitos de 
alunos e professores, por facilitar a vida acadêmica de ambos os segmentos, 
foi o segundo aspecto mais citado (85). Em terceiro lugar, registram-se 
manifestações contrárias a esse regime apenas por considerá-lo ‘terrível’, 
‘péssimo’, sem maiores justificativas (48). Em seguida, observam-se 
reclamações em relação à falta de flexibilidade de horário e de opção para 
escolha de disciplinas (47). As demais opiniões se dividem entre a 
necessidade de se repensar/avaliar esse regime (42), crítica à rigidez da 
grade curricular (40), afirmação da superioridade desse regime sobre os 
outros (38) e crítica à rigidez da sua execução (37). São citados, ainda, como 
aspectos positivos, a possibilidade de formação de turmas (35) e de mais 
entrosamento, conhecimento e/ou acompanhamento de alunos (35). 
Registram-se também sugestões de implantação do regime seriado semestral 
(35). Entre as manifestações positivas ao regime, foram bastante freqüentes, 
ainda, os comentários sobre o favorecimento à reflexão e a um maior 
amadurecimento de idéias por parte do aluno (28) e sobre a possibilidade de 
melhor aproveitamento do curso por parte do aluno (16). (BADAN E 
CALAÇA, 1996, p.19) 

Dentre os demais aspectos indicados como negativos aparecem a falta de 

flexibilidade de horário, a falta de opção para escolha de disciplinas, a rigidez da grade 

curricular, o longo e desgastante tempo de convivência professor/aluno, a segunda época do 

exame final e o prejuízo causado ao aluno no caso de reprovação numa série. Sobre a rigidez 

da grade curricular destaca-se o fato de não ser permitida a inclusão de disciplinas optativas. 
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Foram identificadas sugestões de implantação do regime seriado semestral e do sistema de 

créditos. 

Conclusão da comissão: “Este breve apanhado, obtido através de dados 
levantados na avaliação dos cursos, revela a inexistência de consenso sobre 
as vantagens e as desvantagens do regime em vigor na UFG. Qualquer 
movimento no sentido de alteração do regime, que fosse além da consensual 
necessidade de revisão da dependência e da introdução de alguma 
flexibilização para disciplinas complementares, demandaria, certamente, um 
amplo e difícil debate em busca da convergência de opiniões. (BADAN E 
CALAÇA, 1996, p. 20). 

A professora Ione Maria de Oliveira Valadares, em seu artigo: O regime de 

matrícula por disciplinas: possibilidades e limites, questiona o regime de matrículas por 

disciplinas introduzido nas universidades brasileiras com a reforma de 1968. Para ela a 

eliminação da cátedra, a criação dos departamentos que lotaram professores de diferentes 

cursos em um mesmo departamento sob o critério de estarem vinculados à mesma área de 

conhecimentos com a finalidade de eliminar a rigidez da matrícula por séries, de forma a 

oferecer aos alunos maior flexibilidade curricular por meio de matrículas em disciplinas 

complementares ou optativas, trouxe consequências danosas à universidade como a 

desarticulação da formação dos cursos de graduação.  

A autora afirma que a criação do departamento, ao reunir os especialistas por área de 

conhecimento sob a alegada necessidade de fomentar a pesquisa, gerou uma excessiva 

fragmentação que atendia mais a interesses de grupos do que propriamente da área de 

conhecimento, o que acabou por prejudicar o desempenho do regime de créditos. Ao definir o 

departamento como a única instância acadêmica de real poder sobre as atividades de ensino e 

pesquisa, a RU/68 impediu o questionamento do conteúdo de determinada disciplina e sua 

adequação aos cursos.  

O Departamento definia suas disciplinas, sua organização em determinada 
seqüência de conteúdos, sua metodologia e recusava qualquer 
questionamento externo sobre estas definições. Nos casos em que a 
fragmentação departamental foi maior, alguns cursos de graduação chegaram 
a ter suas disciplinas ministradas por 17 departamentos, espalhados por 5 
unidades acadêmicas diferentes. Além das dificuldades já mencionadas, 
relativas à adequação das disciplinas a determinados projetos de curso, cabe 
mencionar também as dificuldades de ordem operacional registradas, como, 
por exemplo, os problemas do acerto do horário das disciplinas, que 
deveriam ser resolvidos de forma coletiva para que o aluno pudesse se 
matricular sem choque de horários, o que nem sempre era fácil, devido a 
imposições unilaterais de certos departamentos. (VALADARES, 1996, 
p.52-53). 
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A nova estruturação da universidade imposta pela Reforma Universitária de 68 

(RU/68) de forma a favorecer a pesquisa e desarticular a mobilização política dos alunos 

acabou também por destruir a unidade epistemológica e pedagógica dos cursos de graduação 

que tiveram suas disciplinas pulverizadas em vários departamentos, eliminando as chances de 

um projeto de curso como definidor das atividades curriculares.  

Para Valadares (1996, p. 53-54) o regime de créditos implantado pela RU/68 gerou 

graves problemas na UFG. Os principais problemas citados pela autora se referiam ao 

reduzido quadro de professores, que dificultava a oferta de disciplinas não obrigatórias; a falta 

de um controle acadêmico informatizado e a desorganização geral em relação às disciplinas 

cursadas pelos alunos; disciplinas básicas passaram a ser cursadas ao final do curso; o não 

cumprimento do número de créditos por semestre, acordos informais estabelecidos entre 

professores e alunos que provocavam choques de horários entre disciplinas cursadas 

simultaneamente. Somado a isso a autora mostra que a maioria dos alunos integralizava seus 

currículos de forma quase idêntica com pequenas diferenças em uma ou duas disciplinas 

quando se tratava de cursos de bacharelado. Esse fato prova ser falsa a idéia da flexibilidade 

atribuída ao regime de créditos que neutralizaria os efeitos negativos de uma grade curricular 

rígida e a alegada diversificação da formação do aluno.  

Outro fato observado durante este período leva à comprovação de que, 
apesar da característica de flexibilidade teoricamente atribuída ao regime de 
créditos, a quase totalidade dos formandos integralizava currículos 
absolutamente idênticos. É falsa, portanto, a expectativa de que, com o 
regime de créditos, se realize obrigatoriamente uma abertura no leque de 
formação do aluno, neutralizando-se os efeitos negativos de uma grade 
curricular rígida. Na verdade, ou por uma questão de falta de oferta pelos 
departamentos (hoje sem dúvida esta situação seria agravada pela redução 
progressiva do quadro docente) ou por falta de preparo ou de interesse dos 
alunos para esta variação curricular, não se observa nenhuma diferença nos 
currículos concluídos nesta época, a não ser em uma ou duas disciplinas de 
Bacharelado ou nas disciplinas monográficas de fim de curso. É necessário 
ressaltar que esta constatação vale ainda hoje para a maioria das instituições 
que utilizam o regime de créditos, quer sejam elas públicas ou privadas. 
Aliás, na grande maioria delas, especialmente nas instituições privadas mais 
prestigiosas, os alunos estão submetidos a um regime de créditos apenas 
burocraticamente, pois tem suas matrículas determinadas em bloco a cada 
semestre pelo departamento ou pela coordenação de curso, não lhes sendo 
oferecida, na prática, nenhuma possibilidade de variação curricular. 
Qualquer decisão sua de abandonar qualquer disciplina do bloco lhe trará, 
sem dúvida, uma série de dificuldades na seqüência do curso, o que 
comprova que, de fato, para a maioria absoluta dos alunos estes cursos se 
realizavam de acordo com as mesmas regras rígidas do regime seriado. 
(VALADARES, 1996, p. 53-54). 
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A autora questiona também a vantagem atribuída ao regime de créditos, no caso do 

aluno trabalhador que seria favorecido com a possibilidade de adaptação do horário de aulas à 

suas necessidades profissionais. Os alunos tanto no regime seriado anual quanto no regime de 

créditos têm dificuldades em integralizarem seus currículos nos prazos estabelecidos quando 

são reprovados em seqüência ou abandonam os estudos no decorrer dos semestres.  

(VALADARES, 1996, p. 54). 

Os anos de 1980 representaram momentos de amplas discussões sobre as 

consequências positivas e prejudiciais ao ensino de graduação em função do regime de 

créditos em todo o país. A autora destaca o surgimento de um movimento de crítica à RU/68 e 

o debate no interior da UFG sobre o ensino de graduação, que teve como ponto máximo a 

implantação do regime seriado anual, em 1984. A partir de 1990, surgiu a crítica ao regime 

seriado anual muito mais em função do descontentamento dos docentes com o regime de 

dependência. Para Valadares (1996, p.54-55), o tema do retorno ao regime de créditos 

justificado pela suposta flexibilidade e favorecimento ao aluno trabalhador, além de muitos 

questionamentos à qualidade da aprendizagem dos alunos foram postos de forma equivocada 

em relação ao regime seriado anual. As avaliações das universidades que adotam o regime de 

matrícula por disciplinas constatam as mesmas dificuldades, existentes no regime seriado 

anual, com a organização e aperfeiçoamento dos cursos de graduação como resultado direto 

dos limites impostos pelo regime de créditos. 

Nos últimos Seminários Nacionais de Avaliação Institucional, realizados ao 
longo de 1994 e 1995, vários relatos sobre etapas de avaliação já concluídas 
nas mais reconhecidas instituições de ensino do país apontam com clareza a 
existência de problemas graves de desarticulação do ensino de graduação: 
dificuldades em se estabelecer projetos de cursos de caráter verdadeiramente 
formativo; predominância na maioria dos currículos da fragmentação do 
conhecimento e da especialização exacerbada, às vezes com o surgimento de 
disciplinas que são verdadeiros subprodutos diretos de teses de doutorado ou 
de pesquisas recentes dos professores; dificuldades em se estabelecer 
parâmetros de avaliação que levem a uma maior homogeneidade das turmas 
e que representem de fato a superação pedagógica e não burocrática da 
questão dos pré-requisitos; dilemas sobre como fazer com que os currículos 
incorporem em suas atividades de ensino, sem prejuízo do seu eixo central 
de conhecimento, as novas tecnologias hoje disponíveis; dificuldades 
relacionadas à má formação anterior do aluno. (VALADARES, 1996, p.55). 

A conclusão de Ione Valadares é de que a crise instaurada no ensino de graduação 

extrapola o tipo de regime acadêmico e é fruto das condições macro-estruturais, conjunturais 

no país e no mundo, provocadas pelas aceleradas mudanças em curso na sociedade. A 

diminuição drástica de investimento no ensino superior aliada às contradições sociais que se 
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reproduzem no interior da universidade como o individualismo, o corporativismo, a 

transferência de responsabilidades, o descompromisso e a apatia são aspectos que também 

ajudam a explicar a situação atual. Os problemas são, pois, semelhantes tanto nas instituições 

que utilizam o sistema de créditos quanto naquelas que possuem o regime seriado anual, pois 

suas causas são mais complexas e vão além das questões de normatização das formas de 

organização e controle acadêmico. (Ibidem, p.56). 

O artigo, A universidade e a questão do ensino de graduação, de Marlene de 

Oliveira Lobo Faleiro, professora do departamento de Pedagogia da FE/UFG, não traz uma 

discussão direta sobre a questão do ensino de graduação. O texto apresenta uma discussão 

geral sobre a conjuntura política, econômica e cultural de caráter neoliberal, caracterizado 

pela exacerbação do individualismo, da privatização do espaço público em que a universidade 

se insere nos anos de 1990. Para a autora, o contexto de políticas neoliberais em franco 

desenvolvimento no País se expressa pela falta de um projeto de universidade pública, 

democrática e de qualidade para a maioria da população que tenha como característica maior 

a defesa do espaço público, a cidadania, a igualdade, a solidariedade, o respeito às diferenças 

e aos bens públicos. Nesse cenário qualquer debate sobre o ensino de graduação deve ser 

definido por princípios norteadores das ações. A professora Marlene defende, então, um 

projeto de universidade pública voltado para os interesses coletivos. E reafirma a necessidade 

de se buscar a integração entre ensino, pesquisa e extensão e de se garantir o compromisso da 

universidade com a formação de novos sujeitos sociais coletivos que possam contribuir para a 

transformação da sociedade, e sejam capazes de intervirem na realidade de seu campo 

profissional (FALEIRO, 1996, p. 80). 

O artigo, A flexibilização do regime seriado, de Nelson Cardoso Amaral, na época, 

Vice-Reitor da UFG, inicia pelo levantamento dos principais problemas causados pela 

reforma universitária de 1968, dos quais destacamos a desarticulação entre o ensino de 

graduação e o ensino de pós-graduação, a divisão entre ciclo básico e profissional que 

desestruturou a formação do profissional e criou unidades acadêmicas cuja função se limitava 

a prestar serviço para outras unidades, a departamentalização que fortaleceu o isolamento, o 

corporativismo e o individualismo e a perda da ideia da formação com ênfase na identidade e 

no perfil profissional após a implantação do regime de créditos com matrículas por 

disciplinas, conforme Amaral (1996, p. 83-84). Com a intenção de solucionar alguns destes 

problemas, a UFG tentou superar as limitações impostas pelas RU/68, por meio da 

reestruturação do regime acadêmico em 1984 e da reformulação do estatuto e regimento geral 



 
 

 

115

da UFG, nos anos de 1994 e 1995. Conforme afirma o professor Nelson, a ideia de matrícula 

por disciplinas teve origem nas universidades alemãs do século XIX e está ligado ao princípio 

da liberdade acadêmica para o docente ensinar e liberdade acadêmica para o discente 

aprender. 

Após realizar a crítica aos efeitos da RU/68, o professor Nelson apresenta uma 

proposta de flexibilização ao regime seriado anual, tendo em vista valorizar as disciplinas do 

eixo central do curso. A idéia era criar um sistema misto em que as disciplinas do eixo central 

do curso deveriam ser cursadas num regime de seriação. As demais disciplinas obrigatórias e 

eletivas seriam cursadas em um sistema de matrículas por disciplinas, sem dependência em 

caso de reprovação, num sistema similar ao de créditos. As disciplinas obrigatórias deveriam 

conter pré-requisitos. “Existiria, portanto, com estas flexibilizações, uma enorme liberdade 

para a definição de cada um dos currículos. Uma maior ou menor rigidez dependeria da 

situação específica de cada curso e do campo do conhecimento em que ele se situa.” 

(AMARAL, 1996, p. 87). 

A nota de opinião do professor Ronaldo A. Garcia, do departamento de Matemática 

do IMF/UFG, intitulada “Considerações sobre o regime seriado na UFG”, apresenta alguns 

pontos negativos e positivos conforme sua avaliação do regime seriado anual e propões ideias 

para seu aperfeiçoamento. Entre os pontos considerados problemáticos estão aspectos que 

envolvem a execução e a avaliação do currículo dos cursos de graduação. Questiona o 

“aulismo” que predomina no ensino em detrimento das aulas extraclasse que trariam maior 

independência intelectual aos alunos; afirma que o sistema seriado anual não conseguiu 

articular disciplinas de formação básica nos currículos; a reforma idealizada não foi posta 

integralmente em prática, pois poucos são os professores que compreendem as diretrizes do 

curso e o perfil profissional a ser formado, o que dificulta a execução dos princípios 

curriculares e, por último, o professor Ronaldo critica o regime de dependência em que muitas 

vezes o aluno não consegue ter um rendimento satisfatório e acaba por repetir a série.   

Dentre os aspectos considerados por Garcia (1996, p. 96), como positivos do regime 

seriado anual, estão as possibilidades de um trabalho integrado, a chance de recuperação do 

aluno ao longo do ano letivo, maior tempo para o aprendizado, maior possibilidade de 

conciliação entre trabalho e escola por parte dos alunos, facilidade para o planejamento e a 

execução das atividades docentes. As ideias propostas pelo professor para o aperfeiçoamento 

do regime seriado anual são a revisão das resoluções que definem os currículos dos cursos de 

graduação, a extinção da dependência, a extinção da segunda época, a criação de disciplinas 
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de férias de 15, 30 e 60 horas, a avaliação global na série e a redefinição das partes básicas 

dos cursos nos primeiros e segundo anos dos cursos. 

De acordo com os argumentos apresentados pelo professor Adriano Naves de Brito, a 

finalidade institucional da reforma foi atender ao que dispõe o artigo 89 do Regimento da 

UFG, aprovado em dezembro de 1996, que diz que o CEPEC deveria definir o regulamento 

geral de cursos de graduação (RGCG), com a finalidade de determinar o regime acadêmico 

dos cursos da universidade e estabelecer a forma de se efetivar a integralização curricular, 

além de organizar e regulamentar a estrutura acadêmica da universidade, conforme UFG 

(1999, p. 103).  

Entretanto, podemos crer que a finalidade institucional que aparece em dezembro de 

1996, com a aprovação do estatuto e do regimento geral da UFG, é posterior à publicação do 

Caderno de Graduação pela PROGRAD, cuja ideia foi proposta em novembro de 1995, 

conforme UFG (1996, p.5). Ou seja, apesar da propalada finalidade de atender às normas 

maiores da universidade, o objetivo da mudança do regime seriado anual já se expressava nos 

debates públicos desde o ano de 1995. 

Ainda no ano de 1996, após a publicação do caderno “O ensino de graduação: 

contribuições para o debate” e da avaliação da graduação realizada pela CAVI, a pró-reitora 

de graduação, Eliana Maria França Carneiro, criou uma comissão por meio da portaria n. 

3168/96, retificada pela portaria 3396/96, composta pelos professores Francisco Chagas 

Evangelista Rabelo, Ildeu Moreira Coêlho, Ronaldo Alves Garcia, Wilson Botter Júnior e 

Jordino Assis dos Santos Marques, com o intuito de apresentar estudos no sentido de 

solucionar os problemas e dificuldades inerentes ao regime seriado anual da UFG. A 

comissão defendeu em seu relatório que qualquer mudança a ser realizada no regime 

acadêmico do ensino de graduação só poderia ser feita a partir da discussão dos princípios e 

dos fins que a universidade se propõe como instituição pública de ensino superior. 

Considerou, em segundo lugar, que o regime seriado anual, ainda que objeto 
de críticas de várias naturezas, oferece vantagens sobre o sistema de créditos 
ou mesmo sobre o regime seriado semestral, de tal modo que apenas se 
recomenda uma retomada do espírito que presidiu a implantação daquele 
regime na UFG e que nunca se caracterizou pela idéia de engessamento ou 
rigidez na organização da vida acadêmica. Ao contrário disso, pretendia-se 
enxugar o quanto possível os currículos, para que os alunos e professores 
pudessem desenvolver atividades acadêmicas diversificadas e experimentar 
novas formas de aprendizagem através do debate aberto e do contato com as 
outras áreas do saber. Além do mais, as conclusões do recente Seminário de 
Avaliação, promovido pela CAVI-PROPLAN/PROGRAD, mostram que não 
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há no contexto global da universidade, rejeição a esse regime. (UFG, 1997, 
p.2) 

As sugestões feitas por essa comissão mantinham o regime seriado anual e a 

possibilidade de cada curso dedicar 15% da carga horária obrigatória do currículo mínimo 

definido pelo CNE, às disciplinas semestrais, que as disciplinas do eixo central do curso 

deveriam manter a anualidade, podendo ser oferecidas disciplinas optativas (que 

complementariam a formação dos alunos, oferecidas na grade curricular para os alunos 

escolherem) e eletivas (de livre escolha do aluno, cursadas na UFG ou em outra universidade, 

fora da área específica do curso ao qual o aluno está vinculado) semestrais e anuais, sem 

vinculação à série. A matrícula continuaria sendo feita na série, a avaliação manteria a prova 

final e a segunda época, o regime de dependência apenas para as disciplinas obrigatórias. 

Todavia, tais sugestões não encontraram respaldo na pró-reitoria de graduação, tendo sido 

ignoradas durante o processo de discussão do RGCG. 

Com a eleição de uma nova reitoria a partir de 1997, veremos que finalidade 

institucional anunciada para a reforma acadêmica é a flexibilização dos currículos dos cursos 

de graduação, argumento que se encontra no relatório de gestão da Pró-Reitoria de Graduação 

(2002-2005), sob a direção da professora Celene Cunha Monteiro Antunes Barreiro. Nesse 

relatório, a professora afirma que devido às exigências da LDB/96, das Diretrizes Curriculares 

dos Cursos de Graduação, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, os projetos 

político-pedagógicos dos cursos deveriam ter como principais eixos norteadores do debate a 

flexibilização curricular, a participação do aluno e a interdisciplinaridade. (UFG, 2005, p.13).  

Em 26 de maio de 1997, durante reunião da Câmara de Graduação, foi definida a 

criação de uma comissão para dar início aos estudos que viabilizariam a elaboração do 

regulamento geral de cursos de graduação e um novo regime acadêmico a ser adotado pela 

UFG. O argumento apresentado como justificativa para essa nova reformulação foi a 

necessidade de cumprimento do artigo 89, do regimento geral da UFG, aprovado em 

dezembro de 1996, que afirmava que a Câmara de Graduação/CEPEC, observando a 

legislação em vigor, deveria definir o Regulamento Geral de Cursos de Graduação (RGCG). 

A comissão que se responsabilizaria pela proposição do novo regulamento foi composta pelos 

professores Nivaldo de Paula e Souza (presidente), Ary da Silva Rodrigues, Luiza Isabel 

Taveira Rocha, Maria Alves Barbosa e Barsanulfo Gomides Borges e pelas servidoras Cátia 

Josina Marques e Maria Celeste Ribeiro, UFG (1999, p.101). O resultado do trabalho foi 

apresentado em 21 de outubro de 1997. Devido à greve do primeiro semestre de 1998, a 

discussão foi retomada em julho do mesmo ano, tendo sido eleita outra comissão para dar 
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continuidade aos trabalhos sob o argumento de que a universidade se confrontava com novos 

desafios. 

O processo que envolveu toda a discussão e aprovação do RGCG perpassou dois 

mandatos do reitorado da professora Milca Severino (1999-2005). A comissão que elaborou a 

nova proposta do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) foi eleita pela 

Câmara de Graduação/CEPEC, designada pela Pró-Reitora de Graduação, professora Iara 

Barreto, por meio da portaria 2312 de 01/11/98. Os professores que fizeram parte dessa 

comissão foram: João Alberto da Costa Pinto (Departamento de História), Ivone Garcia 

Barbosa (Faculdade de Educação), Nivaldo de Paula e Souza (Instituto de Química), Gilberto 

Antônio Tavares (Instituto de Física), Fernando Pereira dos Santos (PROGRAD), Maria 

Helena Mello Cunha Santos e Adriano Naves de Brito (PROGRAD), presidente da comissão. 

A proposta final foi elaborada pela comissão e apresentada em 30 de abril de 1999, à Câmara 

de Graduação. Cabe ressaltar que nesse período inicial de discussão o professor Adriano 

Naves de Brito era o pró-reitor de graduação em exercício. 

A revisão da proposta do RGCG deveria ser feita, segundo orientações 
oriundas da Câmara de Graduação, sob a perspectiva de quatro pontos 
centrais: o atendimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996; a 
discussão em torno das Diretrizes Curriculares Nacionais do Conselho 
Nacional de Educação; as avaliações feitas na UFG sobre seu regime 
acadêmico e a falência programada do sistema de controle acadêmico no 
final de 1999 devido ao “Bug do Milênio”. (UFG, 1999, p.102). 

A proposta do RGCG foi encaminhada pela pró-reitoria de graduação para todos os 

diretores das unidades acadêmicas, presidentes dos centros acadêmicos, presidente da 

ADUFG, presidente do SINT-UFG, Coordenador do DCE, aos pró-reitores da PRODIRH, 

PRPPG, PROAD, PROEC, PROCOM, Vice-Reitoria, por meio de ofício circular. No mês de 

junho de 1999, várias unidades se posicionaram em relação à proposta inicial do RGCG 

apresentando críticas, discordâncias e sugestões, registradas em ofícios que se encontram no 

corpo do processo. Em 21/12/1999, após um debate intenso que se estendeu entre julho e 

novembro de 1999, num total de quatorze reuniões, foi aprovado na Câmara de Graduação, o 

RGCG (UFG, 1999, p. 102). 

É importante ressaltar que os documentos que constam do processo que respondem 

às críticas feitas pelas unidades acadêmicas ao RGCG foram assinados não pela comissão, 
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mas pelo professor Adriano Naves de Brito31, pró-reitor em exercício, conforme UFG (1999, 

p. 101-112). 

Uma parte importante do processo 23070.053382/99-31 que registra os debates 

institucionais, a discussão e a aprovação final do RGCG pelo CONSUNI, em 2002, são as 

suas cartas e ofícios enviados pelas seguintes unidades acadêmicas, apresentando o resultado 

da discussão e a posição sobre a reforma acadêmica proposta: Escola de Agronomia, 

Faculdade de Educação, Faculdade de Direito, Faculdade de Educação Física, Instituto de 

Ciências Biológicas, Faculdade de Nutrição, Faculdade de Artes Visuais, Escola de 

Veterinária, Faculdade de Letras, Faculdade de Odontologia, Instituto de Física, Faculdade de 

Comunicação e Biblioteconomia, Escola de Engenharia Elétrica. 

Em resposta à proposta do RGCG, a Escola de Agronomia elaborou um comunicado 

encaminhado à reitoria da UFG por meio do ofício EA/UFG n. 138/99, questionando a 

própria natureza da reforma que não se tratava de uma simples adequação da regulamentação 

atual e sim a volta do regime de matrículas por disciplina. A posição do conselho diretor foi 

contrária ao regime de matrículas por disciplinas e favorável ao regime seriado misto com 

disciplinas anuais e semestrais, alegando que muitas das sugestões como a extinção da 

segunda época poderiam ser adotadas sem necessidade de mudança de regime. Os principais 

argumentos foram os seguintes: 

a) o regime seriado, embora com problemas a serem solucionados, 
representou um grande avanço em relação ao regime anterior; 
b) a UFG foi pioneira, no Brasil, na reimplantação do regime seriado, no que 
foi seguida por várias outras IES, tendo, portanto, uma responsabilidade com 
este regime que extrapola seus próprios muros; 
c) a Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior (ABEAS) 
recomenda como diretriz o regime seriado para os cursos de Agronomia do 
Brasil; 
d) a decisão de implantação do regime seriado, em 1984, foi precedida de 
amplo debate com toda a comunidade universitária, tendo sido uma decisão 
amadurecida e participativa, o que não aconteceu com a proposta atual; 
e) em 1994 foi realizado um seminário para avaliação do regime acadêmico 
e a conclusão do mesmo foi pela manutenção do regime seriado anual. 
(UFG, 1999, p.35). 

A Faculdade de Direito por meio do ofício n. 57/99-FD/UFG (UFG, 1999, p.38-43) 

se posiciona de forma crítica em relação a vários aspectos da proposta do RGCG. Quanto à 

                                                 
31 A análise de todo o processo e dos documentos relacionados à criação do RGCG nos põe diante do 
questionamento sobre a relação do intelectual da reforma, o professor Adriano N. Brito e seus aliados com 
possíveis intenções de busca e permanência no poder no interior da universidade. Entretanto, mesmo percebendo 
evidências dessa relação optamos por não discutir essa questão ao longo da pesquisa, por falta de elementos 
teóricos e por nossos limites temporais para a conclusão do trabalho. 
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semestralização questiona se o que está sendo proposto não é um disfarce do regime de 

créditos. Alega que este regime é extremamente oneroso para a escola pública e vantajoso 

para as escolas pagas. Em sua conclusão final afirma que o RGCG teria como ideologia a 

departamentalização da universidade, uma vez que suprime o poder da diretoria da unidade 

indo contra o Estatuto e o Regimento Interno da UFG ao desconsiderar a autoridade do diretor 

e atribuir aos departamentos e coordenadorias a função disciplinar e diretiva.  

O Instituto de Ciências Biológicas por meio do ofício n. 059/99/DIR/ICB questiona 

quais seriam as vantagens da volta ao regime de créditos quanto à operacionalização do 

aumento do espaço físico, do aumento dos custos, a necessidade de contratação de mais 

professores, aquisição de equipamentos e materiais de consumo para as aulas práticas. A 

Faculdade de Nutrição questiona como se daria o funcionamento dos núcleos comuns e 

específicos. A Faculdade de Artes Visuais solicita a exposição de motivos, princípios e 

diretrizes norteadoras do novo regulamento, (UFG, 1999, p. 47). A Escola de Veterinária por 

meio do ofício DIR/EV/Nº091, comunica à pró-reitoria de graduação a posição contrária de 

seu conselho diretor que rejeitou a proposta do RGCG por acabar com o regime seriado e 

introduzir o regime de matrícula por disciplina. A sugestão da unidade é a criação do regime 

de seriação mista. 

A Faculdade de Educação por meio do ofício nº 127/99-FE/UFG, elaborou um texto 

em que considera a necessidade de uma ampla discussão para que todos os envolvidos fossem 

chamados a participar de um debate para pôr em questão as concepções de universidade e de 

graduação visto que a proposta de regulamentação assume e expressa um determinado projeto 

de universidade. Considera que nos últimos oito anos a UFG renovou a metade de seus 

professores que desconhecem a história da implantação do regime seriado anual e das 

avaliações existentes sobre ele. Afirma que a proposta do RGCG não contém concepções e 

princípios norteadores do projeto, nem dados de avaliação do regime seriado anual que 

justifiquem com fundamentos, a reforma pretendida. Propõe que a Câmara de Graduação 

elabore nova proposta fundamentada teoricamente com base em documentos e artigos escritos 

sobre o seriado anual e as avaliações existentes na UFG, a ser discutido ao lado de outras 

propostas em um seminário convocado para este fim. (UFG, 1999, p.50-52). 

A Faculdade de Educação Física por meio do ofício nº 114/FEF questiona a ausência 

de concepções e princípios norteadores da reforma proposta pelo RGCG, que esta omissão 

põe ênfase apenas na organização da estrutura funcional-administrativa sem explicitar as 

finalidades pretendidas e as necessidades que levaram a UFG a optar pelo regime seriado 
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anual. Considera que o processo de discussão com a comunidade acadêmica foi insatisfatório 

e que primeiro deve ser questionada a necessidade de mudança do regime acadêmico em 

relação à sua finalidade social e, apenas em seguida, a característica operacional de 

funcionamento da vida acadêmica. Defende o sistema seriado anual, pois ele possibilita o 

aprofundamento dos conteúdos, a elaboração de sínteses e a construção de novos saberes no 

âmbito da graduação, articulando ensino, pesquisa e extensão. Conforme UFG (1999, p. 54-

57), propõe a construção de um projeto político e pedagógico de formação acadêmica em que 

haja consistência teórica e a flexibilidade possa garantir a atualidade do conhecimento e a 

liberdade do aluno para construir novas referências científicas, culturais e profissionais. 

Questiona a ideia de flexibilização articulada mecanicamente aos três núcleos curriculares 

(comum, específico e livre), propostos pelo RGCG, o que poderia gerar uma formação ao 

mesmo tempo espontaneísta e rígida, pois a simples alternância de disciplinas cursadas em um 

semestre, escolhidas no rol de disciplinas possíveis de serem cursadas no âmbito da 

universidade não contribuiria por si só para diminuir a rigidez curricular e ampliar a formação 

acadêmica do aluno. Ao contrário, a figura do aluno caçador de disciplinas do núcleo livre 

com a única finalidade de integralização curricular colocaria o ensino de graduação da UFG 

de volta ao patamar do sistema de créditos. Posiciona-se contrariamente à proposta do RGCG 

e alega que a redução do tempo disponível para o aprendizado nas disciplinas trará graves 

consequências para a qualidade da formação acadêmica. Propõe uma avaliação do regime 

seriado anual e a ampliação do debate sobre o ensino de graduação incluindo as novas 

orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. (UFG, 1999, p. 58). 

A Faculdade de Letras apresentou algumas perguntas sobre as normas internas do 

RGCG e não apresenta maiores discussões sobre a reforma proposta, conforme (UFG, 1999, 

p. 59). A Faculdade de Odontologia por meio do ofício nº 088/99 questiona a inviabilidade de 

se elaborar uma nova estrutura curricular sem observar as Diretrizes Curriculares para o curso 

de Odontologia, afirma que a oferta semestral de disciplinas não é possível por falta de 

equipamento e espaço físico. Propõe que o RGCG contemple o regime seriado anual tal como 

propõe as Diretrizes Curriculares para o curso de odontologia (UFG, 1999, p. 60). 

O Instituto de Física apresentou algumas considerações e propostas em relação ao 

RGCG. Rejeitou a possibilidade de convivência de dois regimes diferentes, créditos e seriado, 

pois a liberdade geraria grandes dificuldades de implementação, como o gerenciamento de um 

sistema misto, com a matrícula informatizada. A posição do instituto é pela adoção do regime 

seriado semestral, sem dependências, sem exame de segunda época e média de aprovação 
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menor que 7,5, sem exame final. Propõe a volta do ciclo básico com oferta comum de 

disciplinas para os cursos da mesma área. Defende o ordenamento das disciplinas por pré-

requisitos. Ressalta a flexibilidade e a semestralidade do regime proposto como pontos 

favoráveis do projeto e anexa ao relatório o documento elaborado pelo professor Nelson 

Cardoso do Amaral32 sobre mudanças no regime.  

A Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia por meio do ofício nº 170/99, 

aprova a proposta do RGCG, com algumas observações quanto à redação e aspectos 

operacionais propostos. Considera que o novo regulamento representa uma transformação em 

relação ao regime seriado anual, considerado inviável e imposto apesar da resistência dos 

professores. O RGCG simplificaria e resumiria todas as normas e legislação acadêmica da 

UFG tornando seu conhecimento acessível para todos. (UFG, 1999, p. 65-69) 

A Escola de Engenharia Elétrica por meio do ofício 070/99-DIR/EEE, posiciona-se 

favoravelmente à proposta do RGCG com ênfase para a flexibilização do currículo garantida 

pelo regulamento e exigida pelas diretrizes curriculares. Aprova o fim da dependência e 

propõe como ideal para o curso de Engenharia Elétrica o sistema de créditos. 

Em 27 de abril de 2000 foi realizado um seminário sobre o RGCG, organizado pela 

PROGRAD em cumprimento à determinação de reunião conjunta entre CONSUNI e CEPEC. 

A alteração mais significativa foi a disciplina compulsória, ou seja, aquela disciplina, 

pertencente ao núcleo comum e pré-determinada na estrutura curricular o semestre em que 

deverá ser cursada com base em pré-requisito, sendo que todas as disciplinas do núcleo 

comum poderão ser do tipo compulsórias, a serem oferecidas pelo menos a cada dois 

semestres consecutivos ou sempre que houver demanda (UFG, 1999, p.134 -140). 

Em 16 de maio de 2000, em reunião conjunta do CONSUNI e CEPEC ao apreciarem 

a proposta do RGCG decidiram pela criação de uma comissão conjunta CONSUNI/CEPEC 

para, em um prazo de quarenta e cinco dias, apresentarem um relatório com análise da 

proposta (UFG, 1999, p.156). Entretanto, conforme os documentos anexos no processo, 

nenhum relatório da comissão nem informação sobre o fato encontra-se no processo, sendo 

que na página seguinte (p. 157), publica-se a certidão de aprovação do RGCG, no dia 07 de 

novembro de 2000, com pequenas alterações aprovadas pelo CEPEC.  E em 20 de setembro 

de 2002, dois anos depois, o RGCG é aprovado pelo CONSUNI na forma da resolução n. 

06/2002 (p.177). Em 29 de outubro de 2004, após muitos problemas gerados pela 

                                                 
32 Não iremos analisar o documento do professor Nelson por este já ter sido objeto de nossa discussão no 
capítulo dois. 
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impossibilidade da instituição em oferecer para todos os cursos 10% de disciplinas de núcleo 

livre, foi aprovada a resolução CONSUNI n. 11/2004, que dentre outros aspectos alterou o 

artigo quinto diminuindo a carga horária de disciplinas do núcleo livre de 10% para 5%, 

conforme UFG (1999, p. 220- 221). Com essa alteração, a propalada flexibilidade curricular, 

a ser alcançada pela UFG por meio do núcleo livre fica reduzida a poucas disciplinas cuja 

carga horária se limitaria ao cumprimento mínimo de 5% do total da carga horária necessária 

para a integralização curricular. 

As principais críticas que foram feitas ao regime seriado anual são encontradas no 

documento elaborado pelo professor Adriano Naves Brito para responder aos 

questionamentos que as unidades fizeram à proposta do RGCG. Esse documento recebeu o 

título: “Para entender o Regulamento Geral de Cursos de Graduação: algumas perguntas e 

respostas a respeito da proposta em discussão na Câmara de Graduação/CEPEC”. A crítica 

maior foi feita em relação à rigidez do sistema de elaboração de currículos. Essa rigidez seria 

causada pela seriação temporal de todas as disciplinas em períodos anuais e pela 

obrigatoriedade de todas as disciplinas, mesmo no caso em que as disciplinas não 

pertencessem ao eixo epistemológico do curso. A discordância incidiu sobre o fato de que 

sendo todas as disciplinas igualmente obrigatórias não seria possível estabelecer uma 

distinção na prática em relação à sua prioridade na formação do discente.  

O resultado disso é que a seriação das disciplinas termina por ser feita com 
vistas a atender o critério temporal, qual seja: o de que o “currículo de cada 
curso abrangerá uma seqüência ordenada de disciplinas, agrupadas em 
períodos anuais” (Art. 71 do Estatuto e Regimento da UFG, 1985), e que a 
hierarquização epistêmico/pedagógica entre elas seja colocada em segundo 
plano. Isso fica evidente, por exemplo, nos casos em que o aluno obtém o 
direito de cursar uma determinada disciplina, para a absorção de cujos 
conteúdos a realização com sucesso de uma outra disciplina a ela anterior é 
imprescindível, sem no entanto, ter sido aprovado nessa disciplina anterior. 
Some-se à seriação integral do Currículo Pleno a periodicidade anual do 
regime, e fica claro que a introdução de mecanismos de salvaguarda para o 
aluno se fazia necessária. Caso contrário, teríamos um regime como o das 
escolas, em que o aluno, sendo reprovado em uma disciplina, é obrigado a 
cursar toda a série novamente. (UFG, 1999, p. 106). 

Embora o professor Brito, de acordo com citação acima, fundamente sua crítica ao 

regime seriado anual comparando-o ao modelo de seriação escolar da educação básica, isso 

nunca ocorreu na UFG. O regime seriado anual não reprovava o aluno na série por causa da 

reprovação de uma disciplina e sim não permitia que o aluno prosseguisse na série seguinte 

caso fosse reprovado duas vezes na mesma disciplina, obrigando-o a se dedicar 

exclusivamente à ela para seu aproveitamento. Outro aspecto que apareceu na crítica ao 
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seriado anual foi o fato de que o eixo epistemológico deixou de ser o principal critério para a 

organização hierárquica das disciplinas ao longo do currículo e o critério temporal anual 

passou a ser o mais importante. As questões que envolvem o processo de avaliação foram 

citadas como as causadoras das contradições internas do regime seriado anual. Os problemas 

provenientes da reprovação em até duas disciplinas permitiam ao aluno avançar para a série 

seguinte mesmo sem ter sido aprovado em disciplina que fosse pré-requisito para o 

aprendizado das demais nos próximos anos letivos, colocando em xeque a própria 

hierarquização das disciplinas segundo o critério epistêmico. Para evitar a reprovação dos 

alunos na série foi criado o exame de segunda-época. A dependência foi uma forma de se 

contornar a rigidez da seriação ao permitir que os alunos cursassem simultaneamente 

disciplinas de séries diferentes.  

Se a seriação de disciplinas é desejável por garantir, entre outras coisas, a 
continuidade do processo de formação, o espírito de turma e a ênfase nas 
disciplinas nucleares para a formação do discente, ela não pode ser 
confundida com reunir disciplinas, quaisquer que elas sejam, em séries, 
entendido o termo como o empregamos para designar as séries do período de 
formação fundamental e média. Seriar disciplinas deve significar isto sim, 
dispô-las numa seqüência, cujo critério tem que ser eminentemente 
epistêmico-pedagógico. Por outro lado, é claramente desnecessário que 
todas as disciplinas estejam assim dispostas em sequência e não há ninguém 
mais habilitado para decidir sobre que proporção do curso e quais disciplinas 
deverão estar seriadas segundo aquele critério, senão os professores de cada 
curso. O que devemos ter é uma regra que garanta a unidade na diversidade 
possível para a seriação de disciplinas. Ora, é justamente esta regra que o 
RGCG fornece, permitindo que até 90% das disciplinas de um curso (o 
resultado somatório do Núcleo Comum com o Núcleo Específico e 
considerando que o curso defina todas estas disciplinas como obrigatórias) 
sejam dispostas numa seqüência fixa, baseada, entretanto, em pré-requisitos 
bem fundamentados. Segundo o que prevê o RGCG, a fundamentação 
epistêmico-pedagógica é o que deve ser o eixo para a seriação de disciplinas. 
(UFG, 1999, p. 106-107). 

As propostas da comissão, para a elaboração do RGCG, foram aprovadas quase que 

integralmente e representaram uma verdadeira desconstrução do regime seriado anual. Foi 

aprovada a criação de um novo sistema cuja razão é a ordenação burocrática do saber, com 

equívocos e limites semelhantes ao sistema de créditos, dentre eles: a matrícula por disciplina 

realizada a cada semestre; a criação de uma nova estrutura curricular para os cursos de 

graduação composta por três núcleos de disciplinas obrigatórias e optativas, o núcleo comum, 

o núcleo específico e o núcleo livre; o controle administrativo semestral das atividades 

acadêmicas; a criação de um novo sistema de administração acadêmica. É visível a grande 

preocupação com o controle das atividades administrativas e burocráticas, porém essa 
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preocupação não tem como foco sua diminuição, ao contrário veremos um aumento 

significativo de normas, cálculos, formulários, cadastros, declarações e documentos 

necessários desde a realização da pré-matrícula pelo aluno até o cadastro de disciplinas e 

notas no sistema por parte de professores e servidores técnico-administrativos, com o 

crescimento da complexidade de operacionalização e organização das atividades acadêmicas 

relativas ao ensino de graduação. 

A matrícula passou a ser feita por disciplina o que exige dos cursos a obrigação pelo 

cadastro em cada semestre das disciplinas a serem oferecidas para o semestre seguinte, 

especificando horários, ementas e números de vagas para o Núcleo Comum (NC), Núcleo 

Específico (NE) e Núcleo Livre (NL). O departamento assume a responsabilidade de 

recomendar as disciplinas a serem cursadas pelo aluno. O aluno adquire “liberdade” para 

acatar ou não as disciplinas propostas e acrescentar outras do NE e NL que deseja cursar no 

semestre seguinte. Depois de feita a matrícula, o aluno tem até dez dias, após o início das 

aulas, conforme seu interesse, para o cancelamento ou acréscimo de disciplinas. O prazo para 

trancamento diminui de até quatro anos no regime seriado anual, para dois semestres no 

seriado semestral, o que acarretou em redução do prazo de integralização curricular. (UFG, 

1999, p.4-5). 

A flexibilidade pareceria garantida pela nova estrutura curricular (núcleo comum, 

núcleo específico, núcleo livre, disciplinas obrigatórias e optativas). As disciplinas 

obrigatórias constituem o núcleo comum (NC) do currículo do curso e representam o conjunto 

de conteúdos básicos para a formação do profissional. A carga horária total desse núcleo não 

poderá ser superior a 70% (setenta por cento) da carga horária total em disciplinas, necessária 

para a integralização curricular do curso. 

As disciplinas específicas que constituem o núcleo específico (NE) do currículo 

podem ser classificadas como obrigatórias ou optativas e ocuparem o mínimo de 20% da 

carga horária total para a integralização curricular. O núcleo específico é o conjunto de 

conteúdos que complementarão a formação básica do profissional e será definido na resolução 

que fixa o currículo de cada curso. A proposta é que o somatório da carga horária do núcleo 

comum e do núcleo específico totalizaria um mínimo de 80% da carga horária, em disciplinas, 

necessárias para a integralização curricular. 

As disciplinas optativas constituem o núcleo livre (NL) que é o conjunto de 

conteúdos que tem por objetivo garantir ao aluno a máxima liberdade na orientação de sua 

formação sendo composto por disciplinas oferecidas por qualquer departamento da 



 
 

 

126

universidade e escolhidas livremente pelo aluno. A ideia inicial que, depois foi modificada, 

era a de que a carga horária mínima deveria totalizar 10% para a integralização curricular. 

O novo sistema de administração acadêmica (SAA) em substituição ao antigo 

sistema de controle acadêmico (SCA) passou a ter como característica a transferência de parte 

da rotina burocrática para os alunos e professores. Os professores passariam a ser os 

responsáveis pelo lançamento de notas e programas das disciplinas no sistema e os alunos 

seriam os responsáveis em efetivarem sua própria matrícula e controle de notas, de frequência 

e do histórico escolar. 

O desenvolvimento do novo SAA independe do RGCG, mas ele é peça 
importante no esforço de modernização de nossas estruturas acadêmicas e 
garantirá que a flexibilidade estrutural proposta não resulte em desmedido 
acréscimo de trabalho burocrático. Vale dizer, que o novo SAA já está sendo 
desenvolvido pela PRODIRH, através do Centro de Processamento de Dados 
(CPD) em um trabalho conjunto com a PROGRAD, e que os instrumentos 
necessários para a sua implantação já estão disponíveis. Estes instrumentos 
são: a rede nos Campi da UFG, laboratórios acessíveis aos alunos de 
graduação (estão sendo instalados dois grandes laboratórios no centro e no 
Campus I e as unidades com deficiência serão beneficiadas com um 
acréscimo do número de computadores com máquinas que já se encontram 
na UFG) [...]. (UFG, 1999, p. 6-7). 

O que seria, então, “modernizar” as estruturas acadêmicas? A resposta está no 

próprio texto citado, ou seja, a palavra modernizar é utilizada no sentido de organizar, 

administrar, hierarquizar, controlar a vida acadêmica de professores e alunos, controlar fluxos 

de disciplinas, impor uma visão e uma prática de gestão do saber, do ensinar, do aprender e 

dos cursos que, sob o manto da flexibilidade e da livre escolha dos alunos e de um suposto 

“critério epistêmico-pedagógico” impõe uma cartorialização e uma gestão do que se imagina 

ser a formação dos alunos. 

Essas foram as principais propostas apresentadas pela comissão que elaborou a 

primeira versão do RGCG, colocada em discussão no dia 30 de abril de 1999. Nas reuniões 

seguintes após o projeto ser debatido em diferentes instâncias de deliberação e discussão, com 

muitas críticas e sugestões e, mesmo sendo aprovada com várias alterações, em 2002, a 

resolução 06/2002, que fixou o RGCG, manteve os princípios e ideias centrais defendidas por 

Brito, desde 1996. Ou seja, a estruturação do currículo em núcleos, com limite percentual de 

número e tipos de disciplinas, a semestralização das atividades acadêmicas, a matrícula por 

disciplina, a criação de um novo sistema para controle e administração da vida acadêmica 

com responsabilidades de informação e inserção de dados e normas de autogerenciamento que 

passam a envolver professores, alunos, coordenadores e servidores técnico-administrativos.  
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Em dezembro de 2006, após quatro anos de vigência do RGCG, novos problemas 

surgiram e se acumularam nos debates sobre o ensino de graduação, culminando na criação da 

Resolução CEPEC nº 806 que fixa normas para a oferta, inscrição e cancelamento em 

disciplinas, verificação da aprendizagem e trancamento de matrícula. Das questões geradas 

pelas contradições inerentes ao próprio regulamento destacamos as seguintes: a dificuldade de 

entendimento por parte de alunos, professores e servidores a respeito da natureza das 

disciplinas (obrigatórias, optativas e compulsórias), a dificuldade de se exigir na prática o 

cumprimento dos “pré-requisitos” e a criação do “co-requisito” sem recair na rigidez 

curricular. As disciplinas caracterizadas como co-requisitos de outra disciplina poderão ser 

cursadas antes ou concomitantemente a elas. Com isso, foi criada mais um norma para evitar 

que o aluno tenha que repetir as disciplinas pré-requisitos, sair do fluxo curricular sugerido 

pelo curso e perder o prazo legal previsto para sua integralização curricular. A grande 

dificuldade dos alunos em se matricularem nas disciplinas optativas e de núcleo livre 

conforme sua livre escolha, uma vez que, sem a possibilidade de oferecer todas as vagas 

requeridas pelos alunos em disciplinas dessa natureza, a universidade teve que criar mais uma 

norma para impedir ao mesmo tempo o acúmulo e a falta de interesse dos alunos pelas 

disciplinas ofertadas.  

Foi criado então o processamento coletivo de pedido de inscrição para a obtenção de 

vaga que passa a ser estabelecida pelo índice de prioridade. O cálculo do índice de prioridade 

é feito com base no percentual de horas cursadas em disciplinas obrigatórias, nas quais o 

aluno foi aprovado, no percentual de horas em disciplinas optativas, no fluxo, nas quais o 

aluno foi aprovado, na quantidade de cancelamento de disciplinas efetuadas durante o curso e 

no número de reprovações por falta obtida pelo aluno durante o curso, conforme UFG (2006, 

p. 6). Ou seja, fica claro que a lógica assumida pela universidade com o RGCG é o cálculo da 

produtividade e do rendimento do aluno diante do fluxo curricular que, apesar de 

supostamente “sugerido”, na prática é imposto, pois sem ele, o aluno tem dificuldades de 

cursar as disciplinas livres e optativas. Esse fato mostra ser falsa a alegada contradição entre 

rigidez curricular a ser superada pela flexibilidade entendida como liberdade de escolha do 

aluno. 

Na verdade, o debate sobre as finalidades acadêmicas do ensino de graduação em 

uma perspectiva de síntese crítica própria da instituição universidade se perdeu ainda mais, 

em meio às novas regras de autogerenciamento e controle organizacional do ensino de 

graduação da UFG. 
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Mesmo que a nomenclatura “seriado semestral” indique a não opção formal pelo 

sistema de créditos, o regime de inscrição em disciplinas está estruturado sob a mesma lógica, 

isto é, com o RGCG, a reforma da graduação de 2002 na UFG, levou a um processo de 

resgate e continuidade de parte das ideias e práticas que marcaram a reforma universitária de 

1968, com alguns agravantes que pioraram o que foi definido pela RU/68, conforme será 

mostrado abaixo.  

No primeiro capítulo deste trabalho, em relação ao ensino de graduação, mostrei que 

a reforma universitária de 1968, que com o governo militar ditatorial se tornou lei para todas 

as universidades brasileiras, na verdade, não fez mais do que uniformizar um modelo 

organizacional e administrativo baseado nas universidades norte-americanas. Desde a década 

de 1950, muitos professores das universidades brasileiras que se pós-graduaram nos EUA já 

defendiam a implantação de medidas modernizadoras nos moldes das regras de organização 

acadêmica das universidades norte-americanas.  

Além disso, assistimos na década de 1960, a aliança entre empresários, intelectuais e 

militares em prol da reforma universitária fundada na racionalidade instrumental característica 

da administração empresarial. Em todo o processo de discussão e implantação do RGCG na 

UFG, pudemos observar a aproximação deste debate com a RU/68, em especial as idéias de 

controle racional dos currículos, de liberdade individual de escolha de disciplinas por parte 

dos alunos, a flexibilização como princípio maior para justificar a reforma, a grande 

preocupação com o fortalecimento das atividades docentes de pesquisa e de pós-graduação. 

Com a RU/68 os currículos e programas de ensino dos cursos de graduação foram 

adaptados com a finalidade explícita de atenderem a formação rápida de mão de obra 

qualificada para as demandas do mercado de trabalho, o que foi feito com a abertura de cursos 

e vagas levando à massificação dos cursos de graduação com perda significativa de qualidade 

acadêmica sem os investimentos públicos financeiros necessários para essa expansão, como a 

contratação de professores, o favorecimento da pesquisa e a busca pela expansão da pós-

graduação, a departamentalização como a unidade básica de poder e decisão da universidade, 

aglutinando os professores das mesmas especialidades em departamentos e institutos com 

foco na pesquisa e na pós-graduação em detrimento dos projetos de formação mais amplos 

elaborados pelas escolas e faculdades, provocando a desarticulação da graduação, bem como 

o regime de matrícula por disciplinas com pré-requisitos, o currículo estruturado com base no 

princípio da flexibilidade, traduzida como liberdade para o aluno acrescentar e subtrair 

disciplinas conforme seu interesse individual de especialização profissional, além da 
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integralização curricular conferida pela soma de créditos das disciplinas pulverizadas em 

diversos departamentos da universidade. 

A RU/68 trouxe consigo a ideologia da organização racional das atividades 

administrativas e acadêmicas, levando as universidades a uma reestruturação burocrática 

interna sem investimento em infra-estrutura e contratação de servidores técnico-

administrativos. A ideologia da modernização foi concebida como a superação de arcaísmos e 

currículos rígidos tendo em vista melhorar o rendimento e a eficiência da universidade por 

meio de uma administração fundada nos moldes da organização empresarial. O exercício 

profissional é anunciado como o princípio formativo capaz de aproximar universidade e 

mercado de trabalho, por meio de ajustes dos currículos às características das profissões, 

tornando-os menos acadêmicos. A substituição do ano letivo pela adoção do semestre e do 

trimestre letivos levou à redução do tempo pedagógico de ensino-aprendizagem e tornou 

possível o aumento do número de alunos e turmas por ano em cada curso cujo efeito imediato 

foi o aumento da produtividade do ensino superior brasileiro. Em decorrência disso a 

inevitável fragmentação do saber e uma formação cada vez menos universitária no sentido de 

instituição acadêmica e cada vez mais superficial, utilitária e pragmática.  

 

3.3 A universidade como organização administrada e o Regulamento Geral de Cursos de 

Graduação 

 

O controle administrativo e o funcionamento operacional da universidade organizada 

para melhor favorecer as atividades de pesquisa passam, com o RGCG, a partir de 2002, a 

preocupações centrais da UFG. A ideia de flexibilidade reaparece como o princípio maior dos 

cursos de graduação. A flexibilização dos currículos é a justificativa que aparece desde as 

primeiras discussões sobre a avaliação do seriado anual em 1996, até o relatório de gestão da 

Pró-Reitoria de Graduação (2002-2005). A flexibilidade é posta como princípio de reforma 

curricular desde a LDB/1996, assim como nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2002, em que os projetos 

político-pedagógicos dos cursos deveriam ter como principais eixos norteadores do debate a 

flexibilização curricular, a participação do aluno e a interdisciplinaridade, conforme (UFG, 

2005, p.13).  
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De acordo com os argumentos apresentados na defesa do RGCG, o sentido de 

flexibilidade está relacionado ao princípio da liberdade individual dos alunos para formularem 

seus próprios currículos e dos professores para proporem programas de ensino de acordo com 

suas possibilidades individuais. Justifica-se a necessidade de uma reforma que supere os 

supostos arcaísmo e rigidez curricular da UFG, uma vez que esta ao ter optado pelo retorno ao 

regime seriado anual, do ponto de vista administrativo, teria impedido a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. Alega-se que, com a reforma de 1983, a UFG foi posta em 

dissonância com a maioria das instituições de ensino superior que são organizadas pela 

semestralidade, conforme Brito (1996, p. 12-13).  

Entretanto, o que observamos é que a maioria das universidades brasileiras ainda 

segue o modelo administrativo de caráter técnico-instrumental e produtivista implantado pela 

RU/68. Na prática o currículo flexível é entendido como aquele que organiza suas atividades 

acadêmicas em um período de duração semestral ou trimestral, com disciplinas optativas e 

livres e matrículas realizadas de acordo com o interesse individual dos alunos. Esse é o 

caminho apresentado como condição para a UFG voltar ao patamar das universidades que, em 

nome da semestralidade e do sistema de créditos, teriam maiores condições de se dedicarem 

às atividades de pesquisa e pós-graduação. Nesse sentido questionamos: será que a 

homogeneidade funcional é que garantiria a tão decantada e pouco realizada 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Tal ideia é completamente equivocada e 

não tem nenhum fundamento teórico ou epistemológico, nem base na história da 

universidade. Há aqui também um desconhecimento da história da universidade e seus 

embates. A homogeneidade é a negação da vida acadêmica, do trabalho mesmo de investigar, 

de ensinar e aprender. Uma homogeneidade de sistema de créditos e de regime de matrícula 

por disciplinas, entre as universidades, é algo extrínseco, burocrático, cartorial e jamais 

poderá ser condição para a instituição da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Numa palavra, algo extrínseco à vida universitária jamais poderá ser visto como condição ou 

causa de algo intrínseco. 

Com a criação do núcleo livre e das disciplinas opcionais, professores e alunos, 

passam a ter a livre opção para escolherem disciplinas sob o ponto de vista do interesse 

pessoal. Esse fato expressa uma lógica que abre mão do debate intelectual de caráter 

epistemológico sobre currículo e formação e está amparada na livre reprodução do senso 

comum, na subserviência da universidade em relação às necessidades do mercado financeiro, 

do processo de industrialização e das demandas imediatas provenientes de modismos 
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profissionais e do consumo de mercadorias. O regime de matrícula por disciplinas segue a 

mesma lógica do regime de créditos que tem na contabilização de horas cursadas em 

disciplinas o fator determinante da integralização curricular e no sistema de administração 

acadêmica o meio de pôr sob controle todos os sujeitos que dele participam.  

Permeado de contradições internas e de inversão do sentido original de instituição 

acadêmica em que a formação cede lugar para a pesquisa com interesses de mercado, a 

graduação para a pós-graduação, a unidade epistemológica para a fragmentação curricular, os 

interesses coletivos para os individuais, a autonomia docente e institucional para o controle 

tecnológico e burocrático. Esse modelo de universidade mostra como a adaptação à lógica da 

organização administrada vai a passos largos levando a UFG à continuidade do paradigma 

fundado na racionalidade instrumental. 

Na reforma do ensino de graduação em 2002, fica evidente pelas argumentações 

apresentadas como justificativa de retorno à semestralização das atividades acadêmicas, a 

sintonização da UFG às demais universidades que têm na pesquisa e na pós-graduação as 

principais tarefas dos docentes. O que se processa é a substituição da prioridade dada ao 

ensino e à formação pela pesquisa como principal atividade da universidade. Por isso o 

regime seriado anual é considerado por demais lento, rígido e paternalista ao exigir grande 

parte do tempo dos professores e alunos envolvidos com as atividades de graduação em 

prejuízo da dedicação com a pesquisa considerada na conjuntura mundial e nacional como 

mais importante e necessária.  

Nessa perspectiva vemos como a formação na graduação assume posição secundária 

e acaba por acompanhar o movimento internacional em que o ensino se torna meio de 

formação para a pesquisa. O sentido que a pesquisa passa a assumir na atualidade está 

relacionado à inversão que se dá quando a universidade é subjugada em favor da pesquisa. 

Uma vez que a concepção de pesquisa está cada vez mais ligada à forma de organização, 

financiamento e remuneração dos pesquisadores, seu desenvolvimento pode levar à destruição 

do conceito tradicional de ensino como elaboração sintética do saber, como afirma Freitag 

(1995, p. 27).  

A grande preocupação com a pesquisa produz, então, uma mudança da ideia 

fundamental de status social de instituição de formação para o status social de organização, 

entendida como rede organizacional de produção e controle que tende a se adaptar 

gradativamente às mudanças globais da sociedade. Como a universidade é a última instituição 
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social de síntese e orientação crítica, essa mudança de sentido é prejudicial à universidade e à 

sociedade.  

Para Freitag (1995, p. 30), cabe à universidade a reflexão sobre o que é uma “boa” 

sociedade e o que é uma sociedade aceitável. Não cabe a essa instituição a adaptação total, 

nem ser o motor das mudanças sociais. Entretanto, à organização universitária só resta a 

adaptação ao sistema organizacional, funcional e operacional que rege a pesquisa 

especializada.  

Da origem da universidade européia medieval, caracterizada como instituição 

autônoma cuja autonomia e participação no desenvolvimento expressivo dos valores 

universais lhe garantiam o reconhecimento público de legitimidade cultural, ideológica e 

política, as transformações históricas trazidas pela Modernidade lhe conferem uma nova 

finalidade, a busca da adaptação dos meios para atingir metas específicas ligadas à sua forma 

instrumental. As fronteiras acadêmicas serão definidas pela própria universidade sob a 

legitimação dada pelas idéias de eficácia e operacionalidade. A prioridade dos meios, do 

saber-fazer instrumental e o sucesso prático que o contém, adquiridos por meio da gestão e do 

planejamento total põem a universidade em plenas condições de tornar-se uma agência 

prestadora de serviço.  

Essas ideias cuja origem e desenvolvimento se dão nos EUA buscam nas empresas 

capitalistas administradas gerencialmente o modelo de eficácia para o melhor atendimento das 

demandas sociais e econômicas. Em contraponto, a instituição universidade busca a 

prioridade dos fins e se volta para os processos civilizacionais ao defender as ideias de cultura 

comum, de espaço público, de transcendência, de unidade do pensamento, de ciência, filosofia 

e cultura, bem como o debate intelectual aberto, a síntese crítica e dialética, inclusive em 

relação ao ensino dos saberes particular a cada profissão.  

Atender às necessidades práticas da sociedade para resolver problemas imediatos de 

formação profissional é uma finalidade historicamente recente que se consolidou com as 

universidades norte-americanas organizadas na forma de gestão empresarial, cujas bases das 

relações de ensino e pesquisa são definidas pelo contrato, repetindo a mesma ideia de 

sociedade voltada para o crescimento econômico e a inovação tecnológica. A pesquisa se 

torna sinônimo, ao mesmo tempo, de ciência e também seu meio de desenvolvimento 

automático. O crescimento livre da técnica é associado ao enriquecimento material e à 

realização da liberdade individual.  
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A universidade norte-americana, que se transformou no modelo de organização de 

formação profissional para as demais universidades ocidentais, não assimilou a visão de 

síntese universalista como natureza mesma da universidade. A síntese foi realizada de 

maneira não problemática e com pouca reflexão. A ciência positiva, em que a pesquisa é a 

doutrina e o método, o meio e o fim, é o critério de utilidade que dá validade à pesquisa, 

conforme Freitag (1995, p. 44) e a passagem da ciência ao tecnologismo que ocorre ao mesmo 

tempo em que se abandona a compreensão sintética do mundo objetivo, processo que vai se 

realizando gradativamente sem ser submetido à crítica.  

A atual fase, que corresponde à universidade organizacional, é precedida pelas fases 

funcional e operacional respectivamente, de acordo com Freitag (1995, p. 63). A fase 

funcional da universidade norte-americana se caracteriza pela adaptação funcional às 

necessidades da sociedade segundo o modelo econômico de demanda social. As ciências 

humanas passam a ver a formação como meio de inserção profissional, de atendimento das 

exigências da economia e dos rumos do mercado de trabalho, e de parcerias com a indústria, 

os meios de gestão pública e privada, com grupos e movimentos sociais. Passam a diversificar 

suas formas de financiamento de acordo com as necessidades sociais e econômicas e os 

interesses do Estado e das empresas sobre a pesquisa e a formação.  

A fase operacional caracteriza-se pela generalização e consolidação do sistema de 

inserção profissional, pelas organizações de pesquisa e organismos de intervenção internos à 

universidade. O sistema de autogerenciamento organizacional e estatutário satisfaz suas 

próprias necessidades funcionais de autorreprodução, paralelamente ao surgimento de 

projetos e programas integrados às atividades universitárias por objetivos e metas de 

produtividade. 

A finalidade de uma organização é a planificação e a gestão em si mesma, 

subjugadas ao princípio da administração gerencial. A universidade produtiva não consegue 

garantir o espaço público, nem a democracia política, uma vez que se fundamenta em uma 

estrutura tecnocrática de sociedade. A pesquisa regida pela lógica organizacional busca a 

excelência pontual e competitiva, o que põe em cheque a formação superior de orientação 

humanista, a reflexão epistemológica do saber, o questionamento teórico e político sobre os 

rumos da civilização, da humanidade e do mundo, em prol da resolução imediata das 

condições de funcionamento da sociedade e dela mesma.  
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3.4 O sistema de matrícula por disciplina: liberdade individual ou fragmentação da 

formação? 

 

O RGCG justifica, em nome da liberdade individual, a escolha do sistema de 

matrícula por disciplina. Mas em que sentido o princípio da liberdade individual é visto e 

assumido? O que significa lançar mão desse princípio em um contexto de graduação para a 

formação acadêmica dos alunos? O que significa para o aluno exercer sua liberdade enquanto 

indivíduo ao escolher quais disciplinas irá cursar? Considerando que a própria universidade, a 

partir da reforma do ensino de graduação em 2002, o obriga a optar pelas disciplinas 

sugeridas pelo fluxo curricular, sobretudo define não apenas disciplinas obrigatórias, mas 

disciplinas de inscrição compulsória, na prática ela nega a liberdade de escolha, então o que 

temos é uma utilização ideológica do princípio da liberdade individual e o acirramento do 

processo de fragmentação do saber. 

Retomamos aqui a crítica feita pela comissão que elaborou a reforma de 1983 ao 

antigo sistema de créditos, cujo funcionamento degradado retorna com o RGCG em 2002. Na 

verdade uma das maiores consequências do regime de matrícula por disciplina é a perda da 

perspectiva de totalidade curricular e o desaparecimento da preocupação com os fins da 

educação universitária. Professores e alunos têm seu olhar desviado do ideal maior em termos 

de formação acadêmica e cultural amplas. Abre-se a porta para que os interesses particulares 

do mercado das profissões se estabeleçam e determinem ainda mais as escolhas dos 

estudantes que em geral buscam na universidade a qualificação para o trabalho. A 

estruturação dos currículos em núcleos de saberes faz com que o ensino de graduação passe a 

permitir a retirada de disciplinas quando estas perderem sua legitimidade no contexto 

profissional. Com o núcleo livre os alunos buscam cada vez mais disciplinas que estejam 

relacionadas às especialidades, tendo em vista seu futuro posicionamento no mercado de 

trabalho. 

Se o currículo obrigatório passa a ser complementado pelas escolhas individuais 

muito limitadas dos alunos, sem um sentido claro definido pelo projeto formativo do curso, 

desaparece o projeto institucional de formação universitária fundado em uma unidade 

epistemológica e o curso de graduação passa a ser um resultado das combinações possíveis 

entre a parte fixa e as poucas disciplinas optativas ou de livre escolha, cuja determinação não 
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procede do debate coletivo de caráter político-pedagógico realizado pelas unidades 

acadêmicas, mas por interesses individuais, particulares e por circunstâncias fortuitas.  

A diluição das turmas e a fragmentação do saber negam a possibilidade de uma visão 

global de mundo e de profissão. A preocupação com a integralização da carga horária e a 

realização de disciplinas ligadas à sua afinidade pessoal de livre escolha leva os alunos a uma 

corrida competitiva no interior da universidade, uma vez que a matrícula só pode ser garantida 

para aqueles que obtiverem uma classificação ótima em relação aos outros colegas, em 

observância ao índice de prioridade criado para selecionar os melhores alunos que tentam se 

matricular em disciplinas mais concorridas. Este fato faz com que se desloque a atenção da 

busca do saber e do aprofundamento dos estudos em prol da satisfação dos requisitos mínimos 

necessários para a obtenção do diploma de formatura.  A reflexão e o questionamento do 

sentido e da qualidade do ensino de graduação são inviabilizados pela multiplicação das 

disciplinas, que acaba por produzir uma visão caótica do saber, a superficialidade de 

conhecimentos justapostos em trimestres, quadrimestres e semestres além de se ter propiciado 

as condições para o retorno do antigo problema da proliferação desordenada das disciplinas 

em prejuízo da unidade e da complexidade epistemológica. 

Os meios e os fins deixam de ser o estudo e a busca do saber para ceder lugar à 

contabilização de horas cursadas.  Retorna a possibilidade de o aluno abandonar as disciplinas 

no decorrer do semestre e provocar o acúmulo de novas turmas no semestre seguinte, além do 

excessivo número de alunos por turma. Amplia-se, nos moldes da RU/68, a racionalidade 

administrativa que suplantou a racionalidade político-pedagógica da universidade. É 

produzida uma sobrecarga de trabalho docente nas disciplinas e no controle administrativo do 

ensinar e do aprender, o espaço físico existente tornou-se insuficiente para acomodar o 

número crescente de turmas exigidas pela demanda semestral de disciplinas. O aumento da 

burocracia, dos custos com o aluno e com a universidade tem levado os coordenadores de 

curso e demais professores a se envolverem com a organização administrativa de horários, 

orientação de matrículas, fechamento de disciplinas, alimentação do sistema informático de 

controle acadêmico com dados de avaliação dos alunos, ementa, plano de curso e frequência, 

criação constante de novas regras para resolver os problemas provenientes da individualização 

dos currículos, normas de convivência acadêmica e rotinas de análise e instauração de 

processos administrativos prejudicando seriamente o trabalho intelectual e a formação no 

âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. 
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3.5 A organização administrada e a idéia de flexibilidade: implicações para a 

universidade 

 

A compreensão das ideias de organização administrada e de flexibilidade se tornou 

no decorrer deste estudo um tema importante a ser problematizado. Conforme análise dos 

documentos da reforma de 2002, em comparação à RU/68, os principais aspectos que as 

definem estão estreitamente ligados à ideia de uma instituição que não tem mais como 

finalidade a formação acadêmica em sua acepção clássica, mas sim a estrutura administrada 

nos moldes da empresa capitalista em sua fase atual de desenvolvimento. A flexibilidade 

aparece em todo o movimento pela reforma universitária, nas políticas neoliberais para a 

educação e também no processo de implantação do RGCG na UFG. Em nome da flexibilidade 

justifica-se a reestruturação dos currículos desde 1950. Contra a chamada rigidez e o arcaísmo 

dos cursos de graduação levanta-se a bandeira da flexibilidade como uma idéia moderna e útil 

para a adaptação dos currículos e disciplinas às demandas da economia, da produção, das 

transformações tecnológicas, científicas e sociais. 

Os conceitos de gestão e organização administrada são provenientes das ideologias 

gerencialistas que visam o poder em meio ao processo de mundialização do capitalismo 

financeiro. Buscamos compreender o significado da gestão na medida em que se tornou a 

finalidade e o meio das instituições sociais, em especial da universidade. O gerencialismo traz 

consigo a flexibilidade como o princípio de ação para a realização eficiente das metas de uma 

empresa em meio à competição e mudanças aceleradas da sociedade atual. A administração 

de caráter burocrático foi o principal meio de controle do serviço público adotado pelo Estado 

de Bem-Estar Social nos países desenvolvidos desde os anos de 1940 e no Brasil teve sua 

implantação a partir de 1960 com o governo da ditadura militar. Gestão, organização e 

gerenciamento fazem parte do processo de ressignificação do conceito de administração. A 

metamorfose conceitual é uma das maiores características do neoliberalismo e começam a 

ganhar espaço no país a partir de 1990. Ou seja, em função das novas mudanças empreendidas 

pelo capital no plano da produção econômica, novos valores, princípios e formas de ação são 

empreendidos de maneira a sintonizar o controle administrativo e financeiro das grandes 

empresas e instituições públicas às demandas aceleradas do mercado para que sobrevivam em 

meio à competição.  

Gaulejac (2007, p. 307) mostra que o gerencialismo é na verdade uma ideologia e 

está estreitamente ligada ao poder. Juntos, gerencialismo e poder, se apresentam como ícones 
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do capitalismo financeiro e do processo de globalização da cultura capitalista ocidental, da 

indústria e das tecnologias. O gerenciamento torna-se um meio de mobilizar o trabalho a 

serviço dos interesses do capital e subordina as metas e atividades da empresa à lógica 

financeira. Na medida em que o capital fica mais abstrato e sem território nacional torna-se 

cada vez mais inatingível em suas bases. 

A análise da conjuntura político-econômica do capitalismo na realidade atual mostra 

que o capital financeiro exerce uma forte pressão sobre a produção industrial, determinando 

toda a economia. Por sua característica transnacional, os Estados-Nação não conseguem mais 

exercer controle sobre a circulação e a especulação do capital.  

Para Gaulejac (2007, p. 41), “[...] a fusão das telecomunicações com a informática 

instaura a ditadura do ‘tempo real’ e a imediatidade das respostas às exigências dos mercados 

financeiros”. As relações de poder entre capital e trabalho são enrijecidas a partir do momento 

em que a lógica financeira assume o comando sobre a lógica da produção. A gestão do 

pessoal e das relações sociais é substituída pela gestão dos recursos humanos. Os 

trabalhadores efetivos tornam-se um custo a ser reduzido para que a empresa possa se adaptar 

à suposta lógica competitiva do mercado. Para isso a flexibilidade é considerada o meio mais 

eficaz, pois justifica a necessidade de mudanças internas como resposta estratégica às 

mudanças externas. A área da empresa responsável pelo processo de gerenciamento do 

trabalho, chamada no campo da administração de recursos humanos, considera como boa 

gestão as ações caracterizadas pelas capacidades de adaptabilidade, flexibilidade e reatividade 

diante das mudanças da economia. A rapidez das mudanças no mercado acompanha o “tempo 

real” dos sistemas de comunicação informatizados. O que importa é a certeza do desempenho 

e da rentabilidade medidos na mesma velocidade da internet, levando a uma forte pressão 

sobre todo o processo de produção que exige o cumprimento do tempo exato, fazer sempre 

mais, melhor e mais rapidamente com menos custo. 

A substituição do longo prazo pelo curto prazo na emissão de relatórios de 

rentabilidade financeira, que de um ano passam para três meses, mostra que a lógica do 

“tempo real”, do imediato, do encurtamento dos prazos alcança muito além da gestão 

industrial de empresas e chega à própria universidade quando o tempo anual é considerado 

longo demais e é reduzido para avaliações e relatórios de produtividade trimestrais e 

semestrais no que se refere à realização das tarefas acadêmicas de ensino, pesquisa e 

publicação de periódicos científicos. O discurso da flexibilidade nos currículos e no 
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planejamento geral da universidade está estreitamente sintonizado à lógica da economia 

financeira conforme descrita pelo autor.  

Nos manuais de administração científica a gestão é apresentada segundo um conjunto 

de técnicas destinadas a racionalizar e controlar o funcionamento das organizações. Conforme 

Gaulejac (2007, p. 36), a forma de sua operacionalização se dá primeiro por práticas de 

direção das empresas e seus gestores, que estabelecem orientações estratégicas para pôr em 

ação um determinado programa, definindo a estrutura e a política de organização das 

empresas. Em segundo, a gestão se manifesta por meio de discursos sobre os modos de 

organizar a produção, de conduzir os homens que participam do processo, de ordenar o tempo 

e o espaço, de pensar a empresa como uma organização racional. Os lugares, as funções, as 

normas e as regras de funcionamento são fixadas por meio de técnicas, processos e 

dispositivos que buscam relacioná-los harmoniosamente. Como sistema de organização do 

poder, a gestão em sua aparência se apresenta como um poder neutro que visa a mediação 

entre capital e trabalho. Todavia, o poder gerencialista aumenta proporcionalmente ao 

crescimento do poder das empresas multinacionais que se moldam em complexos sistemas de 

organização transnacional e virtual. A tarefa do gerenciamento é regular a relação entre os 

processos de abstração do capital e a mobilidade, flexibilidade e instabilidade do trabalho. 

A flexibilidade é entendida no campo da administração de empresas como 

possibilidade de adaptação dos programas de ação às modificações impostas pela pressão dos 

acontecimentos e é fundamental para a sobrevivência da empresa diante das aceleradas 

evoluções das tecnologias o que exigiria maior integração entre as atividades econômicas e as 

mudanças do comportamento humano. A flexibilidade organizacional envolve modificações 

culturais, sociais, econômicas e tecnológicas a serem aplicadas continuamente visando a 

adaptação da organização ao ambiente externo. Nessa perspectiva a necessidade de modificar-

se e adaptar-se é vista como a chave do fortalecimento da organização (RIBEIRO, 2010, p. 

147). 

A flexibilidade é a capacidade de modificar ideias, ações e regras já existentes 

anteriormente e que diante da instabilidade dos mercados são consideradas obsoletas, bem 

como a possibilidade que o gerenciamento tem em contar com várias opções de conceitos e 

métodos administrativos que podem se alternar ou desaparecer, conforme a necessidade de 

adaptação das empresas à instabilidade do mercado financeiro, se mantendo competitivas na 

guerra econômica que se instaurou com a nova fase do capital. 
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Sob uma aparência objetiva, operatória e pragmática, a gestão gerencialista é 
uma ideologia que traduz as atividades humanas em indicadores de 
desempenhos, e esses desempenhos em custos e benefícios. Indo buscar do 
lado das ciências exatas uma cientificidade que elas não puderam conquistar 
por si mesmas, as ciências da gestão servem, definitivamente, de suporte 
para o poder gerencialista. Elas legitimam um pensamento objetivista, 
utilitarista, funcionalista e positivista. Constroem uma representação do 
humano como um recurso à serviço da empresas, contribuindo assim para 
sua instrumentalização. (GAULEJAC, 2007, p. 36). 

O poder gerencialista começa, então, nas empresas multinacionais e se estende, após 

os anos 1980, para as grandes organizações privadas, as empresas e instituições públicas. São 

elaboradas tecnologias de gestão baseadas na administração de qualidade total que abarca 

todo o processo de planejamento, produção, distribuição e consumo de mercadorias. Por meio 

de sistemas de avaliação o gerenciamento pode controlar o nível de qualidade de toda a cadeia 

produtiva, induzir a padronização de comportamentos e eliminar os conflitos e críticas. 

A gestão gerencialista é uma mistura não só de regras racionais, de 
prescrições precisas, de instrumentos de medidas sofisticados, de técnicas de 
avaliação objetivas, mas também de regras irracionais, de prescrições 
irrealistas, de painéis de bordo inaplicáveis e de julgamentos arbitrários. Por 
trás da racionalidade fria e “objetiva” dos números dissimula-se um projeto 
“quantofrênico” (a obsessão do número) que faz os homens perderem o 
senso da medida. (GAULEJAC, 2007, p. 37). 

O primado da racionalidade instrumental, a “ética” dos negócios e do resultado se 

desenvolve, pois, diante do paradoxo das resistências e adesões, em que é possível estabelecer 

a crítica, mas não é possível passar ileso a ela. Uma das principais consequências do poder 

gerencialista no âmbito das multinacionais e das grandes instituições financeiras é a 

diminuição do campo político que passa a ser determinado pelas leis da economia financeira. 

Para (GAULEJAC, 2007, p. 308) o mútuo apoio entre as multinacionais e as grandes 

instituições financeiras buscam garantir o desenvolvimento de uma gestão mundial sem 

governo mundial. A finalidade do político passa a ser a gestão dos efeitos sociais do 

desenvolvimento econômico, sendo que, o mesmo processo se repete com as instituições 

sociais e com os políticos que passam a ver a sociedade inteira como uma empresa a ser 

gerenciada para produzir bons resultados econômicos.  

A ideologia gerencialista contribui para o desaparecimento do campo político em 

favor das leis da economia ao pôr o ser humano como recurso a ser explorado igualando-o ao 

dinheiro, aos recursos financeiros, às matérias-primas e à tecnologia. “Assistimos ao triunfo 

da racionalidade instrumental diante da razão, da inteligência comutativa – a do cálculo – 

sobre a inteligência compreensiva – que produz sentido. A gestão tende a aplicar ao ser 
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humano instrumentos concebidos para gerenciar as coisas.” (GAULEJAC, 2007, p. 308). Os 

dirigentes econômicos ditam suas leis para os dirigentes políticos e contribuem para 

desacreditar a coisa pública. A ideologia gerencialista torna-se o modelo de governabilidade, 

em que a política se limita a gerar negócios para o Estado e o cidadão passa a ser visto e 

tratado como cliente. 

Nesse contexto surge a cultura do alto desempenho. Não só no âmbito das 

organizações empresariais e financeiras, mas também no campo da educação, em especial da 

universidade. O que está em jogo é o aumento da produtividade, do rendimento máximo, por 

causa disso se impõe um tipo de pressão sobre o trabalho em geral e sobre a eficiência da 

organização a fim de produzir mais rápido, melhor e com menos meios. As pessoas passam a 

ser consideradas inúteis e obsoletas ao não conseguirem adaptar seu desempenho profissional 

às exigências de flexibilidade e de adaptabilidade. “As máquinas, as tecnologias, os know-

hows, as competências, as profissões, as fábricas, os empregos que eram necessários em um 

dado momento se tornam rapidamente ultrapassados na corrida louca da competição 

mundial.” (GAULEJAC, 2007, p. 310). Daí se compreende como essa lógica toma conta da 

sociedade e da universidade tornando-se sua expressão. Os currículos e as disciplinas devem 

ser flexibilizados para permitir a adaptação rápida às mudanças que também se dão em 

velocidade acelerada em todas as dimensões da sociedade e da cultura. 

A contradição da cultura do alto desempenho que se instala rapidamente é que, 

enquanto de um lado, o desempenho tecnológico e financeiro movimenta o crescimento da 

riqueza e o dinamismo econômico, de outro lado, as condições de trabalho se degradam, 

aumentam as doenças profissionais, o sofrimento no trabalho, a ansiedade entre os 

trabalhadores e a insegurança social. “[...] A desagregação dos coletivos e a individualização 

das relações no trabalho contribuem para ‘psicologizar’ as causas do sofrimento induzido pela 

pressão do sempre melhor.” (GAULEJAC, 2007, p. 310).  Os trabalhadores individualmente 

tornam-se incapazes de alterar as condições doentias de trabalho, em meio a uma suposta ética 

em que só o resultado produzido por cada um é que importa. O gerenciamento das coisas, 

entretanto, não pode ser concebido como modelo de gerenciamento do ser humano. Ao tratar 

o ser humano como fator e aplicar nele suas regras o gerenciamento põe o ser humano como 

instrumento, como meio ou recurso a serviço da empresa e não mais como um fim em si 

mesmo. Segundo o autor a gestão tem se tornado referência para toda a sociedade, desde as 

diferentes fases da vida de um indivíduo, até as instituições sociais como a família, a igreja, o 

exército, o Estado, a escola e a universidade, tendo em vista submetê-las ao serviço da 
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economia. As instituições de educação passam a ser gerenciadas com o objetivo de torná-las 

rentáveis e preparadas para satisfazer as necessidades do mercado de trabalho e do consumo 

das mercadorias.  

A universidade na perspectiva da organização empresarial se submete à lógica da 

gestão. As escolas, os laboratórios, os institutos de pesquisa que trabalham com diferentes 

áreas do conhecimento passam a ser organizados por departamentos divididos por área de 

conhecimento, em que os especialistas são reunidos junto das mesmas atividades 

especializadas com a finalidade de promover a concentração de pessoas com as mesmas 

competências e que normalmente tem os mesmos interesses de pesquisa, o que facilitará o 

aumento da produtividade acadêmica. (MAXIMIANO, 2010, p. 155). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os estudos empreendidos ao longo dessa pesquisa nos ajudaram a compreender 

melhor os nexos entre a especificidade das reformas do ensino de graduação na UFG e as 

mudanças históricas de caráter político, econômico e cultural pelas quais passa a sociedade 

ocidental no que se refere ao contexto mundial, nacional e regional e suas implicações para a 

universidade. As análises mostraram as relações existentes entre as reformas acadêmicas da 

UFG, a reforma universitária de 1968 e os diferentes sentidos de universidade, ora como 

instituição acadêmica de formação, ora como organização administrada comprometida com a 

pesquisa. Para realizar tal discussão buscamos compreender os aspectos mais significativos 

que justificaram e estruturaram a elaboração do regime seriado anual, a partir de 1983 e do 

RGCG, a partir de 2002. Ao estudarmos seus princípios e intencionalidade política 

identificamos a existência de continuidades e rupturas, de elementos comuns e antagônicos 

que caracterizaram o movimento reformista do ensino de graduação na UFG. 

Os aspectos comuns entre elas estão relacionados à Reforma Universitária de 1968 

(RU/68) e ao processo de modernização racionalizadora da universidade brasileira. Ambas 

retomam este tema. A de 1983 elabora a crítica à fragmentação da formação e à perda da 

dimensão institucional da universidade propondo uma superação parcial da RU/68, no que se 

refere ao fim do sistema de créditos e a volta ao regime seriado anual. A reforma de 2002, 

indiretamente acabou por reavivar seus princípios e lógica, ao criar o regime de matrícula por 

disciplinas, ao pôr como principal finalidade a melhoria do sistema de controle administrativo 

do ensino de graduação, preocupando-se mais com os aspectos instrumentais ligados aos 

meios do que aos fins acadêmicos, ao utilizar o argumento da flexibilidade curricular e da 

liberdade individual e ao situar a pesquisa como a principal atividade docente em detrimento 

do ensino que assume claramente posição secundária.  

Outro aspecto comum é a existência desde a fundação da UFG, de um lado, do 

pensamento favorável à ideia de universidade como instituição acadêmica, fundada no 

modelo clássico de formação, pesquisa e ciência e, de outro, a existência de uma 

racionalidade favorável ao conceito de universidade “moderna” no sentido norte-americano 

de organização estruturada nos moldes da gestão empresarial, comprometida com o sucesso e 

a eficácia produtiva e empreendedora, prestadora de serviços à sociedade, de adaptação às 
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variações do mercado de trabalho derivadas do desenvolvimento da ciência, da pesquisa e da 

tecnologia. Essas diferentes visões de universidade nos ajudam a compreender que, 

simultaneamente às duas reformas, as resistências foram formadas pelos professores e 

publicamente expressas por meio de suas respectivas unidades acadêmicas, como pode ser 

observado no segundo e terceiro capítulos. 

Com a implantação do seriado anual ficou evidente a existência da ideia de 

instituição universitária e a busca pela definição de uma racionalidade acadêmica própria 

fundada em princípios filosóficos e políticos definidos antes de discussões sobre formas e 

meios de sua efetivação. A finalidade e o sentido da universidade foram os principais 

questionamentos que permearam todo o debate teórico. Ressaltamos a crítica e a busca de 

superação da fragmentação e da atomização dos saberes no processo de formação, a 

importância dada à igualdade de prioridade entre ensino e pesquisa, a busca de unidade e 

articulação epistemológica na elaboração dos currículos baseada em princípios e critérios, a 

valorização do debate institucional e das decisões coletivas internas à UFG no processo de 

definição dos cursos e disciplinas. 

A universidade como instituição acadêmica no contexto de seu nascimento se 

constituiu com base no trabalho intelectual lento e cuidadoso, na cultura do livro e da 

formação superior vista no sentido de formação de homens livres, cultores do espírito. 

Universidade em seu sentido original era a reunião de professores e alunos em busca de 

estudo, reflexão, interrogação, formação filosófica e científica. Ainda hoje, a universidade 

como instituição social está ligada às ideias de formação, criação e crítica. Seu trabalho foi 

reconhecido e legitimado publicamente por ter na relação com a sociedade o princípio que 

constituiu historicamente seus valores e normas. Em sua busca da universalidade, as questões 

universais como direitos humanos, democracia, modo de produção econômica e revoluções 

sociais têm sido temas do debate acadêmico no processo de reconhecimento e discussão das 

contradições sociais. (CHAUÍ, 2001, p.188).  

A autonomia intelectual de elaboração e crítica do saber e da sociedade se constituiu 

como um processo de luta por parte dos mestres e dos estudantes em que a busca de afirmação 

da universidade como instituição ocorre sempre quando as decisões e a normatividade 

internas são definidas pelos sujeitos que a constituem com base no debate público de ideias e 

no questionamento coletivo das finalidades, princípios e práticas sociais. A autoridade de 

construir suas próprias regras e de definir seus rumos, entretanto tem se tornado bem mais 

difícil, com a vinculação do ensino à necessidade de profissionalização, da ciência e da 
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pesquisa aos interesses e às leis de mercado, com o controle tecnológico das informações por 

parte do Estado, das multinacionais e dos organismos transnacionais e principalmente com as 

políticas neoliberais que estabelecerão para a educação as mesmas condições da concorrência, 

da produção de mercadorias, do gerenciamento empresarial, do rendimento, da eficácia e da 

flexibilização das relações. Talvez a ausência de mecanismos tão eficazes de controle da 

informação, da mundialização do capital e da tecnologia sejam os motivos pelos quais nos 

primeiros anos de sua existência, no medievo do Século XIII, a universidade conseguiu 

exercer sua autonomia. Essa autonomia não foi dada aos docentes e alunos, mas foi produto 

de constantes lutas e conflitos em sua defesa. Apesar de estar inserida em um contexto 

autoritário da inquisição e das cruzadas do poder da Igreja Católica e dos monarcas, as 

condições de controle do pensamento e do saber não se igualavam aos modernos processos de 

definição de currículo, carreira, orçamento, financiamento, convênios, formas de avaliação e 

de difusão do saber, quantidade de alunos por professor que atualmente são definidos pelas 

demandas do capital e do Estado.  

Podemos afirmar seguindo a mesma perspectiva teórica de Freitag (1995) e Chauí 

(2001) que a busca e o exercício da autonomia só é possível à universidade como instituição 

social. Concebida como organização administrada só lhe resta a heteronomia, em que suas 

leis e normas internas são definidas e impostas externamente. Na perspectiva neoliberal o 

sentido de autonomia muda e passa a ser entendido como captação de recursos com empresas 

privadas e como gerenciamento empresarial da instituição.  

Nas universidades brasileiras o movimento de passagem de instituição acadêmica 

para organização administrada de viés empresarial ocorre de uma forma peculiar, de acordo 

com o modelo de desenvolvimento social e de constituição política do Estado. Considerando 

que o sentido da profissionalização caracterizou o ensino superior brasileiro desde seus 

primeiros cursos com a chegada da Família Real, aqui a ideia de universidade só começou a 

ganhar adeptos com o início do processo de industrialização. O debate sobre a universidade 

como instituição acadêmica se iniciou no país, somente nos anos de 1930, com as elites 

intelectuais, políticas e culturais do estado de São Paulo, que viam nas universidades clássicas 

européias, em particular o modelo francês, o tipo ideal a ser seguido pela USP. Em 

contraposição à ideia de universidade clássica, entrará em cena o debate modernizador 

reformista, caracterizado pela reestruturação universitária marcada pelos aspectos funcional, 

operacional e organizacional. Esses aspectos estão estreitamente ligados ao paradigma norte-

americano de universidade. O pensamento reformista voltado para a modernização permeou 
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grande parte da intelectualidade universitária em todo o país e ganha cada vez mais adeptos, 

desde o período nacional-desenvolvimentista, na década de 1950, passando pela Reforma 

Universitária de 1968, tendo como ápice a década de 1990, com as reformas neoliberais 

realizadas pelos governos no poder.  

Desde então as reformas modernizadoras da educação superior buscam suas 

justificativas e meios de ação nos campos da economia e da administração científica e  

tiveram na burocracia a base de reestruturação das normas hierárquicas e impessoais de 

controle funcional das instituições universitárias. Apesar de que a reestruturação 

administrativa com base na burocracia ter caracterizado a reforma universitária, naquele 

momento dos anos de 1960, o ideário neoliberal de gestão e gerenciamento organizacional 

ainda não se apresentava como as fórmulas para se chegar a resultados ótimos de 

produtividade e eficácia nos sistemas educacionais. A ascensão das políticas neoliberais 

ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, a partir de 1980. No Brasil, é a partir de 1990, que 

tais ideias se tornarão parte do discurso e das políticas de governo. A defesa da administração 

burocrática e funcional das universidades nos anos 1960 ganhará novo significado com o 

gerencialismo organizacional e a gestão social das empresas e instituições públicas dos anos 

de 1990 em diante. A diferença do primeiro movimento para o segundo é que o mercado irá 

assumir a posição de protagonista, em detrimento do Estado na definição das políticas 

públicas e nos rumos das instituições sociais, entrando em cena a fase da universidade 

operacional, em que a universidade assume mais claramente as características da organização 

administrada, o que segundo Chauí (2001, p. 190), foi a preparação para a fase 

organizacional. Com isso se aprimoram os princípios da gestão social e do gerencialismo das 

grandes organizações econômicas e empresarias como os da produtividade máxima, qualidade 

total na prestação de serviços, flexibilidade e eficácia. Na UFG como podemos observar no 

terceiro capítulo o processo de modernização neoliberal chamado de universidade 

organizacional se dará com mais ênfase a partir da década de 2000. 

As reforma de 1983, que implantou o seriado anual, e a de 2002, que retornou à 

semestralidade e ao sistema de matrícula por disciplinas, não expressam a mesma 

racionalidade de caráter instrumental e individualista. O estudo dos documentos expressa 

diferentes posicionamentos e argumentos e nos levam a afirmar que ambos os processos 

foram motivados por inquietações, questionamento do instituído e intenso debate crítico das 

idéias estabelecidas. Entretanto, as finalidades e os sentidos de universidade que se 

evidenciaram foram não só diferentes como antagônicos.  
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Desde a elaboração do projeto de pesquisa busquei compreender os sentidos ocultos 

que levou a UFG a realizar duas reformas do ensino de graduação em tão pouco tempo. O 

estudo da particularidade local ampliou minha compreensão de universidade, do ensino de 

graduação e suas relações com a sociedade, o Estado e a economia. Na busca de compreensão 

de uma possível racionalidade explicativa deparei-me com a origem medieval da universidade 

e suas transformações ao longo da Modernidade. E foi nesse momento que a pesquisa 

apareceu como uma temática a ser discutida em sua relação com o ensino. Ou seja, o sentido 

das reformas do ensino de graduação só poderia ser compreendido a partir do papel 

protagonista que a pesquisa acabou assumindo no contexto mundial, nacional e local, em 

detrimento da formação, conforme os estudos de Freitag (1995). A inversão de prioridade 

entre ensino e pesquisa ocorreu simultaneamente à ascensão da ciência, da tecnologia, da 

sociedade capitalista e da racionalidade moderna com o fim da sociedade medieval e da razão 

teocrática. A oposição entre pesquisa e ensino é característica da universidade que se torna 

organização administrada e, cabe ressaltar, esta não é a perspectiva assumida neste trabalho. 

A instituição se volta para a formação humana no ensino e na pesquisa, sem se preocupar em 

estabelecer uma relação hierárquica e dicotômica.  

A imersão em sua história só pode ser compreendida do ponto de vista da busca de 

seu sentido original que a constituiu como uma das mais sólidas instituições humanas. Não há 

aqui intenção alguma em propor um retorno aos princípios da racionalidade medieval, mas de 

compreendê-los em sua radicalidade. Com as modificações impostas pelas transformações 

sociais, políticas, econômicas e culturais, hoje a universidade convive com um confronto de 

concepções do qual tem vencido aquele que melhor se adapta à lógica neoliberal do capital 

definida como universidade organizada e pensada com base nos princípios da produtividade, 

rentabilidade, flexibilidade e eficácia.  

Todavia, resta ainda a esperança e a luta no domínio do pensamento, da crítica e das 

práticas sociais, a autonomia do trabalho intelectual, do saber e a defesa da instituição 

universidade. Com efeito, a formação que se realiza com o ensino e com a pesquisa não tem 

como ser assumida por professores e estudantes subservientes aos interesses econômicos, 

científicos e tecnológicos, muito menos aderir de forma a-crítica ao controle da lógica 

gerencial. 

Para Freitag (1995, p. 14 - 17), a sociedade atual prioriza os meios caracterizados 

pela autonomia do funcionamento e da operacionalidade das organizações em detrimentos dos 

fins sociais ligados à capacidade de agir, julgar e decidir. A sociedade e as instituições sociais 
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tornam-se submissas aos sistemas operacionais de regulação econômica, tecnológica e 

tecnocrática. Ciência, pesquisa, tecnologia, concorrência, crescimento, desenvolvimento, 

desempenho, eficácia, seleção, comunicação, informação, informática, inteligência artificial, 

ciências sociais, organização, gestão, previsão, programação, avaliação, controle, competência 

e excelência são elementos que expressam a chegada do futuro. Mas, a civilização moderna 

não busca mais as esperanças em um futuro, pois ele já aterrissou no presente que se vê como 

realização permanente das necessidades de sobrevivência. O futuro deixou de ser um sonho e 

uma utopia para se tornar uma realidade material que pode ser moldada pelo sistema de 

desenvolvimento de técnicas e das organizações empresariais. O que está em jogo é a abolição 

da política na economia e na tecnocracia, uma vez que a reflexão da sociedade sobre ela 

mesma, do indivíduo sobre si próprio e sobre suas relações com o outro, o conhecimento 

reflexivo do homem, da sociedade e da história, que nos orientava normativamente sobre o 

caminho a seguir, está desaparecendo juntamente com a filosofia e as humanidades dando 

origem aos técnicos e operadores em ciências sociais. Mas, se a automobilização anônima e 

impessoal da sociedade atual produz um futuro que se realiza em tempo real de forma 

burocrática e tecnocrática por meio do suporte da gestão sistemática, programática e 

previsível do social para colocá-lo sob controle, se a gestão da sociedade implica em seu 

controle total reduzindo-a a um sistema a ser administrado e planejado para a sua auto-

reprodução eficiente é sempre possível interrogar, pensar, contestar, tudo isso, e agir no 

sentido de se construir uma sociedade radicalmente diferente. 

As crescentes mutações da realidade, provocadas pela tecnologia e pela ciência 

contemporâneas, aparecem como a forma de constituição e funcionamento da sociedade atual 

gerando um crescimento ilimitado da economia, da produção, do consumo e das grandes 

organizações, que se parece ilimitado. Nessa conjuntura os estudos da realidade humana, 

social e histórica que orientam normativamente a ação humana são vistos como menos 

importantes e desnecessários diante das pesquisas de caráter puramente pragmático e 

tecnológico, mas que impulsionam o desenvolvimento material. Para Freitag (1995, p. 19), as 

ciências humanas, antes de se tornarem gestão da tecnologia e de exercerem o controle sobre 

os serviços de uma sociedade organizacional, foram responsáveis pela reflexão e pela 

formação de uma hegemonia civilizacional no sentido de humanidade, de criação expressiva 

que se desenvolviam principalmente no interior das instituições de educação como a 

universidade.  
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Contra o pragmatismo, o positivismo e o operacionalismo que invade a área de 

ciências humanas e a filosofia, assim como toda a sociedade e suas instituições é preciso opor 

no campo do conhecimento, da cultura e da política o reconhecimento da vida pessoal e 

coletiva, da esfera pública, o respeito a todas as dimensões normativas e expressivas, do ponto 

de vista subjetivo e objetivo, a cultura alicerçada em uma formação para a reflexão; enfim, é 

preciso cultivar a síntese crítica e o questionamento dos reais interesses da sociedade e da 

história contemporânea, sem se deixar levar por um suposto consenso que reduz o saber e a 

sociedade a um simples relato técnico de processos tecnológicos e tecnocráticos com vistas à 

produção da operatividade eficaz do sistema. 

Reafirmamos o alerta de Freitag (1995, p. 58-70), para quem a universidade 

produtivista fará desaparecer a formação de caráter humanista e a vida pública em função da 

fragmentação, do individualismo e do utilitarismo da vida privada. Estes passam a ser os 

critérios principais das pesquisas científicas e da definição dos saberes ensinados pelas 

disciplinas. Em sua relação com a sociedade a universidade é a instituição em que a liberdade 

intelectual, a reflexão das normas e leis, a expressão estética, a faculdade de julgar, a crítica e 

o esforço de síntese compreensiva deve se voltar para os problemas da civilização e não 

apenas imediatamente para as condições de funcionamento da sociedade, para a adesão aos 

mecanismos cegos da economia e da tecnociência. 

As mudanças mais importantes que a universidade deve assumir em seu caráter de 

instituição envolvem a busca de autonomia, a reflexão epistemológica, a interrogação dos 

seus métodos do saber, a síntese crítica, o compromisso com o universal e o processo 

civilizatório da humanidade. Deve superar a obsessão pela excelência pontual e competitiva, e 

assumir o trabalho de reinvenção de meios acadêmicos regidos por uma normatividade interna 

e autônoma, que valoriza o debate intelectual, o trabalho pedagógico coletivo e distinguir as 

finalidades da formação universitária e da pesquisa vinculada a interesses de mercado. O 

ensino das disciplinas e as pesquisas de qualquer área do saber, então, buscarão se 

fundamentar em referências normativas comuns balizadas por um valor universal de caráter 

civilizacional, pela articulação de um objeto de estudo específico com a reflexão 

compartilhada com as ciências humanas sobre o alcance, as condições e os fins do 

pensamento e da ação humana no mundo. 
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