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        A universidade existe para produzir conhecimento, gerar pensamento 

crítico, organizar e articular os saberes, formar cidadãos, profissionais e 
lideranças intelectuais. O desempenho dessas nobres e decisivas funções, 
porém, não é algo que se resolva no plano abstrato. Do mesmo modo que as 
demais instituições, a universidade está sempre historicamente determinada. 
Pode funcionar bem ou mal, cumprir com maior ou menor efetividade suas 
atribuições, ser mais ou menos admirada e respeitada. Está longe de ser 
perfeita ou inquestionável. Não vive acima da sociedade, nem desconectada 
dela. Seu corpo docente, seus dirigentes e sua estrutura administrativa, 

cujas qualidades e idiossincrasias são mutáveis e variam no tempo, incidem 
sobre seu funcionamento, e podem beneficiá-la ou prejudicá-la em maior ou 
menor grau. Em certa medida, cada época, cada sociedade e cada Estado 
têm a universidade que podem ter, por mais que a instituição universitária, 
por sua própria natureza, tenha luz própria e possa, justamente por isso, 
operar com alguma liberdade em relação às circunstâncias histórico-sociais 
que lhe estão na base. Não se trata de dependência ou limitação, mas de 
determinação.  

Observada como organização, a universidade vem se debatendo 
intensamente, nos últimos anos, numa crise que não parece ter data para 
terminar e que, em última instância, pode ser responsabilizada pelo estado 
de exasperação, insatisfação, ―desconstrução‖ e experimentalismo que se 
instalou nos circuitos acadêmicos. É um mal-estar profundo, um desarranjo, 
que não se esgota nos efeitos das políticas governamentais seguidas para a 
educação ou para o ajuste do setor público, nem, muito menos, numa 
sempre alegada escassez de recursos financeiros, base do que costuma ser 
chamado de ―sucateamento‖ da universidade pública, em benefício de uma 
vigorosa expansão do ensino particular. O que está sendo posto em xeque 
hoje é o sentido da universidade, a idéia que a estrutura como práxis e 
instituição. Trata-se de um processo que se confunde com uma mudança 
paradigmática nas formas de explicação do mundo, nos hábitos e 
comportamentos intelectuais, no modo de trabalhar, conceber e valorizar o 

trabalho, nos modelos seguidos para organizar atividades técnicas, 



administrativas e educacionais. É por isso que seus fundamentos 
organizacionais, pedagógicos e doutrinários estão se deslocando ou sendo 
abertamente revistos. Tal crise, em suma, tumultua e paralisa, mas também 
se abre para novos horizontes e possibilidades, na medida mesma em que se 
mostra essencialmente como desafio e põe por terra hábitos e procedimentos 
pouco funcionais ou referidos rigidamente a padrões anteriores de vida 
intelectual, educação e gestão.  

O presente texto pretende avançar algumas hipóteses para uma reflexão a 
respeito desta situação. Seu ponto de partida é o reconhecimento de que, no 
contexto atual, em que se entrecruzam tantas novidades e modificações, o 
campo das organizações mergulhou numa espécie de estágio de 
―sofrimento‖, um mal-estar que incomoda e se espalha de maneira 

irrefreável. Nada funciona muito bem nas organizações, nada satisfaz, nada 
parece ter força suficiente para alterar o rumo das coisas, como se a vida e a 
história estivessem aprisionadas, tiranizadas, congeladas. As dificuldades 
objetivas da vida cotidiana, as fraturas nas subjetividades, o impacto das 
novidades tecnológicas sucessivas, a escassez real de recursos, o aumento 
da incerteza e da insegurança bloqueiam a interação dinâmica dos 
indivíduos, freiam a criatividade e reforçam rotinas improdutivas, em nome 
da necessidade que se teria de ser pragmático e planejar sem perder de vista 
o cálculo e os interesses de curto prazo. Como reação, generalizam-se as 
atitudes de inconformidade, ceticismo e niilismo, muitas vezes retóricas e 
quase sempre impotentes para produzir consensos ativos, contra-tendências 
consistentes ou mudanças efetivas no cotidiano organizacional. Desse modo, 
as organizações se desencantam e passam a registrar déficits de sentido.  

A universidade não é exceção. Por um lado, ela se tornou sempre mais 

indispensável, seja para o desenvolvimento tecnológico e científico, seja para 
a construção da autoconsciência social e a constituição da cidadania, seja 
para a formação de profissionais especializados e lideranças intelectuais. Por 
outro lado, foi convertida em alvo de expectativas sociais muito mais 
intensas, teve seu ―custo‖ aumentado e passou a ser implacavelmente 
―cobrada‖ pelos governos. Pressionada por todos os lados e tendo de 
responder a um ambiente de mudanças fortes e aceleradas, a universidade 
foi sendo levada a se modificar de modo pouco orgânico, mais por suas 
―partes‖ (faculdades, departamentos, áreas) que como um todo. Seu 
contexto interno ficou inevitavelmente conturbado.  

O ―sofrimento organizacional‖ nada mais é que um subproduto do mal-estar 
geral em que se parece viver. Não anuncia a morte nem o caos inevitável, 
mas convulsiona a vida cotidiana, as consciências individuais e as culturas 
organizacionais. Para ser enfrentado de modo positivo, requer a assimilação 

de novos hábitos e procedimentos, uma conversão nos termos mesmos da 
vida organizada, uma recuperação de certas tradições perdidas e, antes de 
tudo, a produção em série de recursos humanos inteligentes. [1]  

   

1. Globalização, mudança e inovação  

Por mais que o tema já esteja, de certo modo, saturado pelo debate das 
últimas décadas, não há como deixar de partir da globalização.  

Antes de qualquer coisa, é preciso questionar a validade do argumento de 
que não teríamos, hoje, nenhuma situação revestida de particularidade ou 
―novidade‖, mas apenas a reiteração do mesmo capitalismo de sempre. É tão 
difuso o uso do termo ―globalização‖ que muitos preferem excluí-lo do léxico 
científico contemporâneo, negando-lhe rigor e vendo-o apenas como um 
expediente discursivo destinado a camuflar a natureza eminentemente 
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capitalista da ordem atual. Globalização, afinal, teria havido sempre, e 
sobretudo desde os primórdios do capitalismo, um sistema 
inquestionavelmente mundial e mundializador.  

Não avançaremos se continuarmos a dizer que a globalização ―sempre 

existiu‖. São muitas as coisas que ―sempre existiram‖: a aventura humana é, 
no fundo, uma constante reposição, ainda que sempre mais complexa, 
abrangente e ―mundial‖. É verdade que ―quanto mais os círculos singulares 
que atuam uns sobre os outros se expandem, quanto mais o isolamento 
primitivo das diferentes nacionalidades é destruído pelo modo de produção 
desenvolvido, pelo intercâmbio e pela divisão do trabalho que surge de 
maneira natural entre as diferentes nações, tanto mais a história se torna 
uma história mundial‖. Cada época, porém, é singularmente mundial: lógicas 

e tendências se objetivam de muitas maneiras, sempre em contato estreito e 
dinâmico com tradições e circunstâncias históricas concretas. A história -- e, 
portanto, a história do capitalismo -- não pode ser tratada como se fosse um 
processo onde apenas existiria ―mais do mesmo‖. Ela é sempre uma 
sucessão de diferentes gerações, ―cada uma das quais explora os materiais, 
os capitais e as forças de produção a ela transmitidas pelas gerações 
anteriores; ou seja, de um lado, prossegue em condições completamente 
diferentes a atividade precedente, ao passo que, de outro lado, modifica as 
circunstâncias anteriores através de uma atividade totalmente diversa‖. 
(Marx & Engels, 1977, p. 70-71).  

Se é verdade, em suma, que sempre tivemos globalização capitalista, 
também é verdade que nunca tivemos uma globalização como a atual. 
Estamos diante de um movimento novo, de reposição radicalizada do 
capitalismo, fato que nos põe em contato com um processo particular, do 

qual está nascendo um modo de vida particular.  

Pode-se caracterizar a globalização de muitas maneiras. Seguindo a natureza 
multidimensional de sua própria efetivação, podemos vê-la a partir de 
diferentes ênfases. Há como entendê-la, por exemplo, a partir do econômico 
– a formação de um mercado mundial e de um capitalismo global – ou do 
tecnológico (a inovação incessante, as tecnologias da informação e da 

comunicação, a conectividade). Privilegiando o social, constatamos a 
emergência de uma sociedade cortada por fatos e características novas, 
derivadas da forte diferenciação funcional que as atinge, da fragmentação e 
dos incentivos para a afirmação de consistentes tendências ao individualismo 
e à individualidade. No plano cultural, podemos verificar a constituição de 
uma dinâmica de mundialização simbólica que condiciona as diferentes 
culturas locais (regionais, nacionais) e com elas se combina, produzindo 
inúmeros efeitos comportamentais, políticos, intelectuais e organizacionais. 

Nenhuma destas ênfases particulares, porém, tem potência suficiente para 
explicar a globalização como processo abrangente.  

A apreensão daquilo que distingue a globalização supõe a superação dos 
determinismos rígidos, de tipo monocausal. Não estamos diante de um 
processo em que o ―econômico‖ (o mercado, o capital) ou o ―tecnológico‖ (a 
inovação acelerada, o progresso técnico) joga o único ou mesmo o principal 

papel. Tão importante quanto a constituição de um poderoso mercado 
mundial ou o predomínio avassalador de um capitalismo global é a formação 
de espaços transnacionais que ultrapassam as fronteiras e o raio de ação dos 
Estados. Operam com igual força a globalização cultural, a da comunicação e 
da informação, assim como os primeiros indícios de uma ―sociedade civil 
mundial‖. O próprio mundo precisa ser representado de outra maneira: 
talvez já não haja mais política internacional, na medida mesma em que os 
Estados são forçados a dividir o cenário com organizações, companhias e 

movimentos (políticos e sociais) transnacionais, a compartilhar, em suma, a 



sua soberania. Poderosas empresas globais e algumas organizações não-
governamentais contam mais do que muitos Estados nacionais. O 
policentrismo tornou-se regra, e nele a palavra final não pertence 
necessariamente ao mercado, ao capital ou ao Estado mais forte, ainda que 
tudo isso desempenhe funções precípuas. Seguem na mesma direção as 
iniciativas destinadas a formar blocos regionais ou comunidades 
supranacionais, iniciativas que seguramente reviram os fundamentos dos 
espaços subnacionais e nacionais, ainda que por certo não sancionem o seu 
fim. A situação objetiva abala os Estados mas não impõe a presença de um 
Estado mundial. A ―desorganização‖ – ou melhor, a não-existência de ordem 
ou de regras vinculatórias eficientes – parece acompanhar a constituição da 
sociedade global. Neste sentido, ―sociedade mundial sem Estado mundial 

significa uma sociedade que não está politicamente organizada e na qual 
novas oportunidades de poder e de intervenção surgem para os atores 
transnacionais, que não possuem a devida legitimidade democrática‖ (Beck, 
1999, p. 58). Justamente por isso, a globalização encontra seu fulcro no 
político, ou seja, na questão do Estado.  

A globalização é processo e projeto, objetividade e disputa ideológica, ou, 
para falar de outra maneira, é globalismo e globalidade. Podemos falar em 
globalismo para indicar uma situação em que o mercado mundial ―bane ou 
substitui, ele mesmo, a ação política; trata-se da ideologia do império do 
mercado mundial, da ideologia do neoliberalismo‖ (Beck, 1999, p. 27). 
Globalidade, por sua vez, significa o reconhecimento de que se vive 
efetivamente em uma sociedade mundial, na qual fica suspenso o isolamento 
e as experiências se entrecruzam cada vez mais. Na afirmação dessa 
sociedade mundial, os Estados nacionais ―vêem sua soberania, sua 

identidade, suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas 
orientações sofrerem a interferência cruzada de atores transnacionais‖. 
Globalidade, portanto, ―denomina o fato de que, daqui para frente, nada que 
venha a acontecer em nosso planeta será um fenômeno espacialmente 
delimitado, mas o inverso: que todas as descobertas, triunfos e catástrofes 
afetam a todo o planeta, e que devemos redirecionar e reorganizar nossas 
vidas e nossas ações em torno do eixo ‗global-local‘‖ (Beck, 1999, p. 30-31).  

Impulsionada pelos processos da globalização capitalista, a vida ficou mais 
acelerada: seu ritmo é proporcional à velocidade das mudanças tecnológicas, 
à quantidade de informações, deslocamentos e contatos, à ―obrigação‖ que 
todos têm de viver ―no mundo‖, ligados em tudo. Estamos inseridos num 
sistema conectado on line e costurado por redes de comunicação e 
informação que fazem com que todos participem o tempo todo dos 
problemas de todos, em tempo real. ―Globalidade denomina o fato de que, 

daqui para frente, nada que venha a acontecer em nosso planeta será um 
fenômeno espacialmente delimitado, mas o inverso: que todas as 
descobertas, triunfos e catástrofes afetam a todo o planeta, e que devemos 
redirecionar e reorganizar nossas vidas e nossas ações em torno do eixo 
‗global-local‘‖. Os meios de comunicação, ampliados radicalmente, 
possibilitam uma nova percepção dos problemas e dos conflitos, que passam 
a ser experimentados como gerais e comuns: a sociedade global se 
transforma numa ―sociedade telespectadora‖ (Beck, 1999, p. 31 e 163). 
Diluiu-se a imagem da aldeia global que McLuhan elaborou ainda nos anos 
1960, embora a sensação de que se vive ou se deseja viver numa 
―comunidade global‖ tenha se generalizado. O mundo assemelha-se bem 
mais a um supermercado ampliado, onde se troca tudo, sabe-se de tudo e 
consome-se uma inesgotável infinidade de bens (simbólicos, antes de tudo), 
mas onde se convive apenas em termos fugazes, de modo errático, virtual, 
no ciberespaço. A imagem de uma sociedade civil global, de um Estado e de 



uma democracia cosmopolitas, de uma cidadania mundial, ergue-se à 
distância, ainda sem força para se impor ou convencer.  

Precisamos explorar a tese de que não vivemos em uma época ―pior‖ do que 
outras. É completamente falsa a idéia de que éramos felizes e não sabíamos. 

As ―vantagens‖ da atual estrutura de vida são inúmeras: informações e 
conhecimentos, democratização e quebra de hierarquias, superação de 
preconceitos e profusão de direitos, as facilidades da comunicação, a 
elevação da escolaridade. Tudo isso nos projeta para uma vida de melhor 
qualidade, mais criativa e justa, mais cosmopolita e menos provinciana. No 
plano empírico, vivido, a vida é feita de dificuldades e desafios, muitas vezes 
de injustiças absurdas, de decisões equivocadas, do prolongamento de 
relações sociais fundadas na desigualdade extrema e brutal. Considerada a 

partir da vida real, a era da globalização não se mostra de modo risonho ou 
favorável. Tem sido muito mais problema, risco e sofrimento do que solução 
ou felicidade. Correndo sobre a plataforma de um capitalismo exacerbado, só 
tem favorecido os segmentos sociais super ―incluídos‖, os países mais 
desenvolvidos, as organizações mais poderosas. Posta, porém, como 
perspectiva, a globalização ganha distinta coloração: sugere fortemente que 
temos a possibilidade efetiva de globalizar a vida de outra maneira, de 
construir um mundo ―mundializado‖ que seja ao mesmo tempo 
interconectado, justo e democrático, propício à emancipação plena do gênero 
humano. De qualquer modo, ainda que não seja ―pior‖ do que outras épocas, 
a nossa é seguramente uma época difícil, que exige muito de cada um de nós 
e nos impõe problemas sucessivos de difícil solução. A aceleração geral da 
vida, a compressão do tempo e dos espaços, além do mais, ainda nos 
surpreende e confunde, gerando dificuldades adicionais de adaptação, 

equilíbrio e recomposição.  

O nosso é um mundo que se complexifica rapidamente. À frenética 
mobilidade dos capitais, à financeirização e transnacionalização das 
economias, à segmentação e expansão da oferta de produtos, à rápida 
reconfiguração das profissões, correspondem uma inevitável diferenciação 
social e uma forte fragmentação. Ainda que estejam mais ao alcance das 
mãos e sejam mais bem conhecidos, os circuitos ativos da vida social não 
ficaram mais compreensíveis, nem seus frutos são mais aproveitáveis. Temos 
informações, mas nem sempre sabemos o que fazer com elas. Não sabemos 
sequer se podemos escolher livremente as informações ou se são elas que 
nos escolhem. De qualquer modo, resiste-se muito pouco ao ataque das 
informações, que vão se impondo sustentadas por uma homologia mecânica 
entre informação e conhecimento. Deixa-se de considerar que as informações 
não se convertem automaticamente em conhecimento. Manuseadas pela 

razão instrumental (custo/benefício), produzem quando muito perícia e 
habilidade, já que o vínculo com o conhecimento depende de operações 
intelectuais balizadas por um outro tipo de razão, a razão crítica. Justamente 
por isso, um maior estoque de informações não garante nenhum ganho 
seguro em termos de compreensão crítica do mundo.  

Basta lembrar que a humanidade é hoje muito mais equipada e informada, 
mas está soterrada pela angústia de ver metade de seus integrantes vivendo 
nas fronteiras da miséria, da fome, da pobreza, da exclusão. A sensação é de 
que não se sabe como sair dessa situação, que acaba amplificada 
precisamente pela maior facilidade de comunicação. Mesmo no terreno do 
conhecimento científico a situação é perturbadora: convive-se com uma 
profusão de informações que não cessam de se repor e passam a exigir 
operações técnicas específicas, sem as quais o conhecimento se perde; o 
próprio trabalho intelectual vê-se às voltas com muitos problemas de 

explicação e compreensão, associados à convicção generalizada de que não 
há mais muitas verdades, que o mundo está se afogando em incertezas, que 



o risco prevalece sobre qualquer esforço de previsibilidade e projeção. No 
horizonte, acentua-se dramaticamente a dificuldade de ver os sucessos 
científicos se converterem em ganhos consistentes em termos de bem-estar 
para todos.  

Olhando de modo macroscópico, é uma época de dificuldades para o 
trabalho: de predomínio de uma cultura de mercado, de produtividade e 
especialização, de subsunção do homem à máquina, de tecnologia 
―emancipada‖.  

A mudança acelerada e a inovação tecnológica ininterrupta fazem com que 
tudo se evapore no ar com inédita velocidade, põem em xeque convicções, 
costumes, hábitos e comportamentos, embaralham as relações entre 
quantidade e qualidade. A técnica e a tecnologia tornam-se valores em si, 
geram um novo padrão produtivo, arrasam com os parâmetros do emprego e 
causam impactos de vastas proporções no mundo das organizações, 
mexendo com suas hierarquias, seus procedimentos operacionais, suas 
relações internas. Os efeitos desses processos são dinâmicos e 
desestabilizadores, produzem angústia, desconforto e excitação. Mas 
também anunciam tempos melhores, que viriam impulsionados pela 

capacidade de se estar sempre descobrindo coisas novas, ultrapassando 
limites, saturando o que está estabelecido.  

O império do mercado, por sua vez, é avassalador. O capital opera como 
propulsor do processo de transnacionalização. Tudo se submete a ele, ao 
dinheiro, ao cálculo, aos valores econômicos. Sob seu comando, todas as 
áreas e regiões do mundo se integram ao sistema, em condições de flagrante 
desigualdade, injustiça e heteronomia. Vão assim perdendo pontos (ou 
deixando de ganhar) em termos de soberania e autodeterminação. A 
impetuosidade do mercado mundial faz com que a competição e a 
irracionalidade (o desperdício, o consumo supérfluo, a desindustrialização, as 
turbulências financeiras) avancem para terrenos antes sequer cogitados. O 
cenário histórico parece anunciar uma ―grande transformação‖ (Polanyi) ao 
reverso, uma espécie de revanche do mercado, novamente livre depois do 
cerco vitorioso a que foi submetido pelo Estado, ao longo de praticamente 

todo o ―breve século XX‖ (Hobsbawm).  

Por extensão, os Estados nacionais perdem força e seus governos passam a 
viver entre crises de legitimação e dificuldades para regular, planejar e 
dirigir. Permanecem sendo Estados, mas se tornam tendencialmente ―fracos‖ 
, inoperantes e heterônomos, ajustando-se funcionalmente a uma ordem 
mundial dominada por conglomerados financeiros que operam com lógica 
pouco previsível e completa ―irresponsabilidade‖. Os territórios, com suas 

populações, fogem do controle, problematizando ainda mais a soberania já 
abalada pela autonomia do financeiro em escala mundial. Não é difícil 
imaginar os efeitos que isso causa na convivência social, na vida política e na 
governabilidade mesma das sociedades. Tudo passa a ficar condicionado pela 
multiplicação e fragmentação dos interesses, pela ampliação frenética das 
demandas, por graves dificuldades de coordenação e direção, pela dúvida e a 
insegurança, pelo enfraquecimento das lealdades e o empobrecimento da 

convivência. As organizações, e particularmente as organizações públicas -- 
nascidas e criadas nos tempos lentos da burocracia e dos controles estatais -
-, passam a ser assediadas por propostas reformadoras que atropelam suas 
especificidades e finalidades. São convidadas a trocar o burocrático pelo 
gerencial, o planejamento pelo empreendedorismo, a norma pela 
flexibilidade, a ―lentidão‖ pela ―velocidade‖, o cidadão pelo cliente, quase 
como num processo de clonagem do que ocorre no mundo do mercado e das 
empresas privadas. Ingressam em um estado de sofrimento.  

   



2. Universidade e conhecimento  

Edificada no decorrer de uma longa evolução histórica, cujos primórdios 
remontam à Idade Média, a universidade se consolidou como um agregado 
de pessoas possuidoras de certas qualidades e unidas pela ―missão‖ de 

produzir e transmitir conhecimento, acumular e disseminar pensamento 
crítico, formar outras pessoas, jovens sobretudo, como cidadãos, 
profissionais e lideranças intelectuais. Trata-se de uma instituição 
eminentemente social, cuja razão de ser é publicamente reconhecida e 
legitimada, na medida mesma em que se reporta o tempo todo à sociedade e 
ao Estado, à cultura, à política e à economia. De certa maneira, a 
universidade recebe uma ―delegação‖ da sociedade, que transfere a ela 
determinadas responsabilidades e incumbências. Tudo o que é humano lhe 
interessa e diz respeito, tudo o que há de mais típico nas épocas históricas e 
nas estruturas sociais reverbera em seu interior, dando a ela uma existência 
dinâmica e socialmente referenciada. Seus movimentos como instituição 
seguem as demandas e expectativas da sociedade, ainda que não se 
submetam passivamente a elas.  

Sustentada pelos princípios da autonomia do saber, da liberdade de 

expressão e da reflexão desinteressada, que só obedece a si própria, a 
universidade é uma instituição que se põe, diante do mundo, como sujeito 
simultaneamente ativo e reativo. Absorve demandas e expectativas sociais 
variadas, às quais precisa responder, mas ao mesmo tempo age para propor 
pautas e agendas, contribuir para a construção da autoconsciência social, 
alargar fronteiras culturais e submeter à crítica a realidade, as estruturas 
sociais e as relações de dominação. Exatamente por isto, funciona tanto 
melhor quanto mais republicana (pública e laica) e democrática for, e quanto 
mais republicano e democrático for o Estado com o qual se relaciona.  

A universidade é uma decisiva referência do Estado (comunidade política) e 
vincula-se ao Estado (aparato administrativo e de governo). No primeiro 
caso, recebe uma atribuição ética, educacional e política; no segundo, muitas 
incumbências e algumas restrições. Precisa ser livre, laica e autônoma para 
respirar e cumprir seu papel, ao mesmo tempo em que tem de se viabilizar 

como organização, ou seja, cuidar de si própria, administrando corretamente 
os recursos de que dispõe ou que recebe do poder público. Com isto, obriga-
se a obedecer a determinados parâmetros legais, seguir diretrizes gerais de 
educação e acompanhar orientações governamentais, bem como a reproduzir 
determinadas exigências técnicas e operacionais, comuns a todas as 
organizações complexas.  

Inevitável, portanto, que espelhe em si, com uma dose adicional de 
dramaticidade, todas as características, vantagens e adversidades da época 
histórica e das sociedades concretas em que está inserida. Se o ambiente 
geral trepida ou é turbulento, a universidade o acompanha. Se o risco e a 
incerteza prevalecem, a universidade tende a se sentir igualmente insegura. 
Ao refletir sobre o mundo, acaba por refleti-lo.  

Como instituição que se dedica à produção e transmissão de conhecimento, a 
universidade também reage ao modo como as épocas e as sociedades 

entendem o conhecimento. Por estar sempre socialmente referenciada, a 
idéia de conhecimento oscila conforme os movimentos da história, a 
correlação de forças, as disputas de hegemonia e dominação. É ele um valor 
em si, voltado para o crescimento intelectual e moral das pessoas, ou um 
recurso para que as pessoas se adaptem melhor ao mundo? O conhecimento 
pode ser pensado como um fim em si mesmo, que liberta, promove e 
emancipa, ou como um instrumento de desenvolvimento profissional e 
ajuste, com o qual as pessoas melhoram sua posição relativa diante do 



mercado de trabalho, por exemplo. Ambas as visões evidentemente 
coexistem, mas as sociedades -- quer dizer, as estruturas sociais, as relações 
de dominação, as forças e correntes que prevalecem nos diversos momentos 
de sua história – têm suas ―preferências‖ e fazem ―escolhas‖. A maior adesão 
social a uma ou outra daquelas visões certamente não é sem importância.  

Hoje, em ritmo de globalização capitalista e informacionalização, o 
conhecimento se tornou um bem de mercado: pode e deve ser ―comprado‖ 
para que seja possível, às pessoas, uma melhor adaptação ao mundo. O 
conhecimento virou uma mercadoria e passou a integrar o mesmo circuito de 
produção e circulação de mercadorias. Com isto, tudo aquilo que, na 
universidade, existe para produzir e transmitir conhecimento sofre uma 
drástica alteração: aulas, pesquisas, relações entre alunos e professores, 

teses e monografias, adquirem novos pesos e significados. A produção se 
torna mais importante que a transmissão, o acúmulo de informações ganha 
destaque perante a reflexão, os resultados passam a ser mensurados com 
obsessão e segundo critérios estranhos à própria lógica do conhecimento, os 
relacionamentos são formatados para gerar respostas no curto prazo, não 
para promover efetivos intercâmbios intelectuais, o quanto se faz fica mais 
relevante do que o como se faz e o porquê se faz. Instala-se um quadro 
sustentado pelo cálculo, pelo custo-benefício.  

O estreitamento das relações entre universidade e mercado afeta a finalidade 
mesma da universidade, o modo como ela se concebe e o lugar que nela tem 
a idéia de ciência e formação. Fazer ciência, hoje, muitas vezes se reduz a 
uma prática instrumental, pragmática, vazia de aventura, risco e fantasia. 
Formar deixa de ser um processo de preparação para a vida, de articulação e 
totalização dos saberes, de diálogo com a história, e se converte numa 

operação de curto prazo destinada a instrumentalizar pessoas para uma 
melhor inserção no mercado de trabalho ou para um mais adequado 
aproveitamento das ―oportunidades‖. A formação e a ciência perdem contato 
com a dúvida, a reflexão sistemática, a curiosidade, o questionamento, em 
nome da aquisição de ―certezas‖, da necessidade de dominar tecnicamente 
determinados temas ou situações, do privilegiamento de carreiras e salários. 
No fundo, há mais capacitação que formação. Em decorrência, mudam as 
bases do ensino e da pesquisa, com a fragmentação dos currículos, o 
aumento da carga letiva, a aceleração dos ciclos de estudo, o privilegiamento 
da quantidade (disciplinas, matérias, informações, horas-aula, vagas, carga 
horária docente, artigos publicados, teses defendidas) sobre a qualidade, a 
valorização unilateral do pesquisador em detrimento do professor.  

Com isto, desgasta-se a idéia de liberdade acadêmica, com seus requisitos: 
uma rede de proteções e garantias para o exercício da crítica, uma específica 

estabilidade que se vincula à dedicação integral ao ensino e à pesquisa, uma 
certa ―irresponsabilidade‖ docente. É igualmente rebaixado o instituto da 
autonomia universitária, seja em termos acadêmicos (com a ―imposição‖ de 
escolhas curriculares e preferências teóricas por parte do ―mercado de 
trabalho‖), seja em termos orçamentários e financeiros, seja em termos 
gerenciais. Própria postulação da autonomia sofre uma redução e é 
banalizada, passando a se concentrar exclusivamente no aspecto contábil, 
como se a liberdade para gerir recursos financeiros esgotasse o tema da 
autonomia ou fosse o aspecto mais importante dele. Quase nunca se destaca 
que autonomia está evidentemente associada a  liberdade de fazer opções e 
tomar decisões, mas se identifica também com capacidade de traduzir as 
condições externas (gerais) em princípios de organização e atuação. Uma 
universidade é autônoma não quando se solta do Estado ou da sociedade, 
mas quando incorpora a si – como questões suas – as demandas, 

expectativas ou pressões do Estado e da sociedade, sem ser tolhida por elas 
mas, ao contrário, sabendo valer-se delas para se afirmar como instituição. 



Não se trata portanto nem de auto-suficiência, nem de fechamento, mas de 
uma radical e específica forma de se abrir para o exterior.  

A organização universitária é obrigada a se reformular como um todo. Passa 
a se estruturar a partir de uma nova idéia de tempo, por índices de 

produtividade, pela busca obstinada de eficácia administrativa, racionalidade 
gerencial e controle do gasto. É fácil perceber como tudo isto entra em atrito 
com a missão histórica da universidade e trava a reprodução de suas 
atribuições básicas: gerar reflexão crítica, criar condições para a formação e 
o enriquecimento intelectual de seus integrantes, produzir conhecimento. 
Arma-se um conflito de tempos, lógicas, valores. O próprio protagonista 
central da experiência universitária, o intelectual, muda de função. Fica 
recoberto por uma nova auréola de inacessibilidade e ―superioridade‖, pois se 

torna autocentrado e auto-referenciado. Busca o máximo de projeção na 
cena pública, mas não para cumprir uma função pública – a de interpelar a 
comunidade e contribuir para a formação de uma opinião democrática --, 
mas sim para vender a imagem da sua especialidade, da sua ―corporação‖. 
Torna-se um técnico.  

Com a prevalência do conhecimento-mercadoria e da informação sobre o 

conhecimento profundo e o pensamento crítico, a universidade regride como 
instituição dedicada ao saber desinteressado e à interferência ativa nos 
destinos da sociedade. Sua opinião perde força e valor, diluindo-se na vala 
comum das opiniões em geral.  

A universidade pública encontra-se na berlinda. É criticada por todos os lados 
e parece estar sendo abandonada pela sociedade, que, instigada por uma 
visão instrumental do ensino superior (que deveria apenas preparar os 
jovens para o mercado), tende a olhar sempre com maior desconfiança para 
a universidade pública, onde haveria funcionários demais, ociosidade demais, 
―filosofia‖ demais. Chega-se mesmo a pensar que a época do ensino superior 
público já teria passado, engolida por sua incapacidade crônica de se adaptar 
aos novos contextos, aumentar a produtividade e a eficiência e formar 
profissionais com o perfil requerido. Ao longo dos anos 1990, tornou-se 
rotineira a acusação governamental (proveniente quase sempre da chamada 

área econômica) de que o ensino superior público consome uma exagerada 
parcela do orçamento da educação, impossibilitando um melhor atendimento 
aos demais estágios educacionais. Entrou-se no novo século com um governo 
de esquerda, eleito em 2002, mas a rotina permaneceu intocada. A 
universidade pública continua a ser condenada por servir apenas a uma 
pequena porcentagem de ―ricos‖. O caminho fica aberto, assim, no discurso 
governamental, para a redução dos investimentos estatais no ensino superior 
e, no limite, para a privatização declarada ou dissimulada da universidade 

pública.[2] Manifesta-se um descolamento, um desencontro entre o Estado e 
a universidade, como se esta já não mais integrasse o núcleo estratégico de 
reprodução da comunidade política e devesse ser reduzida à condição de 
uma organização como outra qualquer. Tanto quanto as demais 
organizações, a universidade pública também precisaria se viabilizar no 
mercado. Neste ponto, a educação superior deixa de ser um direito do 
cidadão e se converte em um ―bem‖ a ser adquirido.  

É preciso desmontar este sistema e este modo de pensar. Não dá mais para 
continuar falando de universidade em termos contábeis ou a partir de 
preconceitos e visões impressionistas. Não faz sentido abordá-la como se 
fosse uma organização qualquer, parecida com um supermercado ou uma 
fábrica. Além de fazer a defesa intransigente da sua natureza pública, laica e 
republicana, demarcando com clareza seu lugar no Estado e, portanto, suas 
relações com o mercado, é preciso fazer a crítica da universidade realmente 

existente, que é, em boa medida, a resultante tanto das políticas 
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governamentais quanto do modo como seus integrantes assimilam os 
processos que estão a desafiar a instituição universitária. Devemos, 
decididamente, complicar o argumento.  

   

3. “sofrimento organizacional” e chefes-que-não-lideram  

Constrangidas pelas imposições, dinâmicas e tensões da globalização, as 
organizações assistem hoje a um deslocamento de seu eixo constitutivo. Não 
há setor que não registre o fato: do econômico e do político ao cultural, 
passando pelo vasto universo das entidades associativas e de representação 
de interesses, a vida organizada encontra-se literalmente de pernas para o 

ar. As empresas são desafiadas pelos processos quase incontroláveis da 
reestruturação produtiva e da concorrência exacerbada: destroem-se 
reciprocamente com grande rapidez. Os sindicatos oscilam diante da 
violência com que estão sendo alterados o modo de trabalhar e os empregos. 
As organizações culturais -- sejam elas escolas, centros de pesquisa ou 
entidades artísticas -- são cortadas pela mercantilização e por interesses que 
lhes impõem uma dinâmica estranha, desajustada.  

Passa-se o mesmo no Estado. O momento histórico lhe é francamente hostil 
e desfavorável. Os institutos de representação são bombardeados pela 
velocidade, pela força dos particularismos, pela indiferença social, pela crise 
da política. Passam a contar menos. Os partidos se embaralham uns nos 
outros, distinguem-se a duras penas. Questões de ―pequena política‖ tendem 
a prevalecer, compondo-se muitas vezes com exasperações ético-
moralizantes. O espetáculo a que se assiste hoje na política, com sucessivos 

vagalhões de denúncias refreando proposições programáticas ou embates de 
idéias, é a imagem perfeita do sofrimento organizacional. A violência – 
verbal, atitudinal, psicológica -- nunca foi tão intensa e difusa. O mundo todo 
parece doente. A vida organizada, em conseqüência, fraqueja. No melhor dos 
casos, equilibra-se sobre um assentamento ―emocional‖ artificialmente criado 
pela manipulação frenética de símbolos e desejos. Não é muito diferente com 
a universidade.  

A nova estrutura globalizada do mundo e da vida — com a dinâmica e os 
desafios a ela inerentes — complica e perturba as organizações. Sobre esta 
base, operam os que são chamados a desempenhar funções de direção.  

Os mais talentosos deles atuam como estadistas: aproximam e animam as 
pessoas, buscam fixar novas perspectivas de ação e integração, trabalham 
para valorizar identidades coletivas e atar os pedaços que a vida foi 
separando. São construtores organizacionais, fundadores de novos pactos de 

convivência e atuação. Sob seu comando, as organizações renascem e se 
lançam com ousadia no mar revolto da concorrência ou da crise. Conseguem 
escapar das verdades únicas e enfrentam os gargalos orçamentários, hoje 
onipresentes, contrapondo a eles não a subserviência, mas a altivez: no 
lugar de cortes e compressões, buscam aproveitar oportunidades, aumentar 
o leque de serviços e gerar receita própria de novo tipo. Em suma: em vez 
de promover adaptações erráticas nas finalidades organizacionais, os 
dirigentes-estadistas sedimentam e reforçam estas finalidades. Descobrem 
formas de preservar, atualizar e valorizar as instituições. Governam, não só 
administram. Sua força vem da liderança, da capacidade de agregar pessoas 
e orientá-las, emprestando mais sentido às atividades coletivas.  

O estadista é, por definição, o tipo ideal de dirigente acadêmico. Dado que a 
universidade conforma um ambiente inteligente, em que a razão crítica deve 
prevalecer sobre a razão administrativa, e comandá-la, não faz muito sentido 

imaginar que seus dirigentes operem a partir de uma lógica burocrática, 



apoiados mais na ―coerção‖ que no ―consenso‖, isto é, agindo conforme as 
exigências sistêmicas e desinteressados do estabelecimentos de relações 
dialógicas com seus ―subordinados‖. Afinal, a única hierarquia legítima na 
vida acadêmica é a que se sustenta na liderança intelectual. Tipos ideais, 
porém, não existem para imitar o real. E hoje, na realidade efetiva da 
universidade brasileira, chefes e dirigentes dificilmente conseguem se firmar 
nesse terreno delicado e complexo da liderança intelectual.  

Os estadistas, aliás, não são o único tipo de dirigente e muito menos são os 
predominantes no mundo organizacional. Fazendo-lhes sombra, estão os 
dirigentes menores: os chefes-que-não-lideram. Parte deles são um 
prolongamento do tipo burocrático de chefia: sua força está no zelo 
formalista, na discrição, na falta de maior ―brilho‖ ou ―agressividade‖. Sua 

opacidade se ajusta à meta de preservar as rotinas, fazer valer os 
procedimentos consolidados ou ―aplicar‖ os regulamentos e as novas 
deliberações superiores. São chefes que não existem para questionar, mas 
apenas para fazer com que as coisas funcionem adequadamente. Imbuídos 
de uma sincera dedicação aos cargos, impõem-se a missão de cuidar das 
organizações, ainda que sem contribuir para dar a elas qualquer 
movimentação particularmente virtuosa.  

O segundo tipo de chefe-que-não-lidera se distingue pelo ―dinamismo‖, pela 
hiperatividade. Trata-se de alguém que age convencido de seu compromisso 
com a inovação, e em nome disso procura forçar as organizações a rever 
seus procedimentos, seu modo de ser e sua cultura, que entende estarem 
em completa defasagem diante da vida. Tais chefes julgam-se predestinados 
a realizar aquilo que a realidade estaria impondo como ―inevitável‖. Não 
dirigem nem desejam fundar nada: apenas ajustam e promovem adaptações, 

muitas vezes recorrendo a táticas organizacionais radicalizadas, 
espetaculosas, maneiristas, sustentadas pelo que haveria de mais up-to-date 
em termos de teorias e modelos de administração. Suspeitam de visões 
abrangentes, posturas intelectuais e perspectivas estratégicas, já que se 
concentram exclusivamente em organogramas, custos e resultados. Nos dias 
atuais, seu maior recurso é a dissimulação, sua fé é o mercado, sua grande 
meta é o ajuste fiscal. Em poucas palavras, sabem fazer bem determinadas 
coisas, mas não estão predispostos a fazer aquilo que é certo ou melhor para 
as organizações que chefiam. Nesse sentido, são piores que o primeiro tipo, 
com quem acabam por compartilhar a mesma admiração pela burocracia, 
com a diferença de que aquilo que é admiração explícita e consistente para 
uns é admiração inconfessa e inconsciente para outros.  

Nas mãos deste segundo tipo de chefes-que-não-lideram, as organizações 
sofrem ainda mais. Algumas agonizam e chegam mesmo a perecer. Vão 

sendo usadas, espremidas, maltratadas. Esvaziam-se de sentido, de clareza, 
de fantasia. Tudo sai do eixo: a estrutura organizacional, seus integrantes, 
sua cultura. Vê-se, com facilidade, que por sobre o discurso ―racionalizador‖ 
continuam a ser praticados atos inteiramente irracionais, movidos a 
loteamentos, acertos pessoais, gastos descabidos. As organizações passam a 
viver de modo esquizofrênico, sem saber se devem seguir suas melhores 
tradições, as portarias superiores ou os descalabros que se sucedem no 
cotidiano. Perdem a confiança em si mesmas: como costuma enfatizar a 
linguagem do mundo empresarial, tornam-se ―anoréxicas‖, diluindo-se 
mediante estratégias de enxugamentos sucessivos e mediante táticas de 
desgaste do imaginário coletivo. Os que nelas trabalham entregam-se às 
novas regras do jogo: começam a ridicularizar os que deveriam dirigi-las mas 
não o fazem, boicotam a instituição e buscam se viabilizar fora dela. A apatia 
se dissemina.  



Trata-se de um estilo de gestão que alça vôo embalado pela força das coisas. 
O mundo do futuro pede dirigentes que ajam como estadistas, mas o mundo 
do presente faz com que os chefes-que-não-lideram preponderem. É uma 
vitória da burocracia sobre a política, da razão instrumental sobre a razão 
crítica, do ―mercado‖ sobre a ―cidade‖, a polis. A partir dela, estabelece-se 
que a adaptação passiva ao que existe fornece a melhor defesa possível 
contra os azares e as fatalidades da história. Retira-se assim, da gestão, todo 
o impulso vital que lhe deveria ser constitutivo. Em vez de iniciativa e 
audácia, tem-se apenas submissão a normas, a ordens vindas de cima, à 
prudência ou então à ―moda‖, à preocupação de estar em sintonia com o que 
existe de mais ―avançado‖ no balcão de ofertas gerenciais. Desaparecem a 
utopia, a vontade e a paixão. O futuro fica embaçado.  

Com a preponderância dos chefes-que-não-lideram sobre os estadistas, 
também se legitima um discurso gerencial. Seu léxico é codificado, o estilo é 
paupérrimo. O discurso não existe para convencer, instigar o intelecto ou 
emocionar, mas apenas para comunicar decisões, determinar e dar ordens. 
Precisa ser frio, calculadamente feio, sem graça. Afinal, ele é decisionista, e 
não pode alimentar especulações ou muitas reflexões. Com o tempo, acaba 
caindo em contradição, pois se vê obrigado a recuperar retoricamente 
algumas promessas não cumpridas: a do valor das individualidades, a da 
criatividade, a da ousadia, a da flexibilização. Fica desconjuntado. Neste 
ponto, desfazem-se todas as máscaras e sobra apenas a face triste da 
racionalização. No horizonte, o vazio. Pode-se ouvir o silêncio que emana de 
uma situação onde não há qualquer projeto consistente. Quando muito, 
ouve-se o gemido distante de uma fé obstinadamente reduzida ao plano 
fiscal, à hiperatividade ou ao burocrático.  

Embalados pela rotina formal de seus cargos, sustentados pelo próprio 
estado de sofrimento das organizações e muitas vezes protegidos por 
esquemas políticos ocultos e acordos inconfessos, os chefes-que-não-lideram 
atuam numa espécie de zona cinzenta da vida organizacional. A fantasia 
deles é a completa ausência de fantasia: a racionalização plena. São seres 
desencantados, como diria Weber, que se apresentam como 
―desinteressados‖, ―neutros‖, preocupados exclusivamente com o 
saneamento administrativo-financeiro. Vão deste modo sangrando as 
organizações e disseminando o desencantamento dentro delas. Matam as 
organizações, esterilizando seus integrantes. São o reflexo perfeito de um 
quadro agônico, onde se tateia em busca de saídas.  

Donde o problema do sofrimento organizacional ser sistêmico: vagando entre 
a burocracia que não consegue acompanhar a rapidez da vida e os novos 
modelos que ainda não convencem nem produzem resultados efetivos, as 

organizações se desestruturam e ficam sem referências. Suas culturas se 
desajustam, impossibilitando-as de manter vivas a unidade e a unicidade 
típicas de antes. Em decorrência, enfraquecem-se dramaticamente as 
lealdades entre os integrantes das organizações e deles para com as próprias 
organizações. Como o projeto organizacional já não se estabiliza, as 
identidades tendem a flutuar, o governo das organizações torna-se precário e 
carregado de faz-de-conta, a eficiência se reduz e todos os cortes e ajustes 
empreendidos acabam por se revelar improdutivos e onerosos: estilhaçam 
ainda mais as estruturas e as relações internas. A insatisfação torna-se a 
regra.  

Olhando em detalhe a universidade, não é difícil constatar que também ela 
acompanha estas tendências. Tanto quanto as demais organizações, a 
universidade está hoje em ebulição, num momento de transição e 
arrumação, no qual as partes se unem com dificuldade, concebem-se a si 

mesmas com bastante imprecisão e vivem à procura de uma nova e melhor 
inserção social. Flutua em um estado de sofrimento, que seguramente não a 



inviabiliza, mas que a desafia abertamente. Instalou-se, nos ambientes 
acadêmicos, um mal-estar que se impõe de maneira sutil e dissimulada. 
Sofre-se, mas nem sempre se percebe o sofrimento. Sente-se o incômodo, 
mas nem sempre se consegue apreender de onde ele provém. Estudantes, 
funcionários e professores tendem a transferir para outros planos a 
responsabilidade pelo que os aflige: culpam os maus dirigentes, o despreparo 
dos estudantes, as falhas do ensino médio, a escassez de recursos, os 
excessos da burocracia ou a incúria governamental pela vida meio sem graça 
e cansativa que se leva na universidade. Com isso, apenas se obtém mais 
problemas e aborrecimentos. A comunidade acaba por ficar prostrada, 
incapaz de reação inteligente. Como explicar, por exemplo, que as falas se 
dirijam sempre contra os indicadores de produtividade e o encurtamento dos 

ciclos de formação mas que se viva sempre mais em ambientes produtivistas 
e de tempos acelerados? Está se perdendo a capacidade de dizer não e 
propor alternativas. E se vai assistindo, em silêncio público e em meio ao 
burburinho privado, à vitória da idéia de que a produtividade acadêmica deve 
ser mensurada, que as boas instituições são as que formam mais mestres e 
doutores no menor tempo possível, que o bom pesquisador é o que mais 
circula e aparece, que o bom estudante é o que domina maior número de 
informações, o bom servidor administrativo é o que se mostra capaz de 
executar mais tarefas simultaneamente, e assim por diante.  

No fundo, e levando em conta particularmente o plano da gestão, tende-se a 
aceitar a idéia de reforma hoje em circulação: operações e procedimentos 
destinados a reduzir custos e a ajustar estruturas, a deslocar ―quantidades‖ e 
não a modificar substâncias. Professores, chefes e gerentes atuam mais 
como administradores que como dirigentes. Têm dificuldade de agir como 

líderes que mobilizam recursos humanos, políticos e ideológicos para 
promover uma transformação substantiva. Desprovidos de certezas sobre 
que métodos aplicar (métodos de ensino, de trabalho, de organização e de 
deliberação) e o que privilegiar, terminam por chegar a decisões que 
refletem bem mais a correlação de forças e as demandas conjunturais do que 
uma visão articulada de processos que se estendem no tempo. Tendem mais 
a informar que a formar, mais a fazer que a pensar.  

Vontade política, determinação e competência técnica não são suficientes 
para que se administre bem a universidade. O contexto exige uma 
intervenção mais complexa e abrangente, dedicada a dirigir e governar a 
universidade.  

   

 

 

4. Indivíduos e organizações  

Uma das grandes vitórias do mundo moderno, e particularmente da fase 
histórica que se iniciou na metade do século XX, foi o aprofundamento radical 
das margens de liberdade individual.  

Emergindo das sombras do tradicionalismo, os indivíduos foram se soltando e 

se afirmando sobre grupos, normas e convenções. Tornaram-se mais 
autônomos e independentes, e passaram a explorar as frestas que se foram 
abrindo na vida social e institucional. Ganharam espaço e começaram a ser 
vistos não só como portadores de direitos inalienáveis, mas também como 
entes singulares, dotados de ritmos, idiossincrasias, preferências e valores 
próprios, que não deveriam ser sufocados.  

Evidentemente, estilos policialescos e autoritários de governar, organizar ou 

administrar não desapareceram e o tradicionalismo – em todas as suas 



múltiplas formas – continuou a se reproduzir. Mas a modernidade provocou 
uma inflexão que não pode ser banalizada: ainda que sem seguir qualquer 
evolução linear, ela soltou e liberou os indivíduos, facilitando sua maior 
autonomia, seja diante dos grupos e instituições sociais, seja diante de 
autoridades tradicionais ou hierarquias rígidas. Houve como que uma 
desconexão generalizada, um alargamento expressivo da distância que os 
indivíduos mantém uns dos outros e em relação às instituições. Estas – 
pensadas como sistemas normativos e valorativos dedicados a fornecer 
abrigo existencial, parâmetros de sentido e condições de produtividade aos 
indivíduos – vinculam cada vez menos, deixando de funcionar como pólos 
sistêmicos ativos. O ―sistema‖ torna-se mais intransparente, e por isso 
mesmo mais ameaçador.  

De qualquer forma, o embate entre o individual e o coletivo não cessou de se 
repor. Em muitos casos, deu-se até mesmo uma ruptura do indivíduo com o 
institucional ou com o social: isolamento, rebaixamento cívico, indiferença, 
egoísmo, vontade de se voltar contra tudo e todos, ser dono do próprio nariz, 
e assim por diante. Deste modo, cresceu a dificuldade de compor a liberdade 
e a ordem, a pulsão criativa e a disciplina, a diferença e a norma. O avanço 
da individualidade confundiu-se muitas vezes com o individualismo 
possessivo e o niilismo, e acabou sendo por eles deformado. Por trás de 
tudo, o mercado, a concorrência, a acumulação.  

Um paradoxo então se estabeleceu: quanto mais se glorificou o indivíduo, 
mais se desagregou o coletivo e mais se teve de recuperar o controle sobre 
as pessoas. O individualismo, deste modo, ficou travado.  

No campo organizacional, os discursos foram se tornando fartos em elogios à 
diferenciação, à criatividade, ao empreendedorismo, ao respeito pelas 
peculiaridades de cada um. Passou-se a dizer que as normas burocráticas 
precisam ser flexibilizadas e que a burocracia deve ser substituída pela 
―administração gerencial‖. Hoje, aparentemente, sobram incentivos para que 
as pessoas sejam tratadas como individualidades singulares, para que os 
controles se tornem suaves, discretos e inteligentes, tanto quanto possível 
submetidos aos próprios empregados. O elogio da gestão dialógica, 

democrática, participativa, converteu-se em lugar comum.  

O elogio não é sem cabimento. Afinal, se há uma maior liberação das 
individualidades, se a incerteza e o risco se tornam imanentes ao próprio 
modo de ser das sociedades contemporâneas, pouco sentido haveria em se 
tentar reiterar os antigos padrões organizacionais e ocultar o seu 
esgotamento. Eles entram em crise, comandados pelas dificuldades de 
reposição da burocracia: o modelo burocrático já não adere mais à realidade, 

atrita-se com ela. Seus princípios básicos são postos em dúvida, perdem 
aderência e legitimidade. Tornando-se conflitante com a cultura da época e 
as características da vida contemporânea (ver Quadro 1), o modelo 
burocrático passa a ser questionado, convertendo-se em objeto de seguidas 
tentativas de recomposição.  

  
 

                                                                     Quadro 1  

Características da vida 

e da cultura 
contemporâneas  



Princípios básicos da organização 
burocrática  

   

 Formalismo  

 Impessoalidade  

 Imparcialidade  

 Hierarquia funcional  

 Especialização técnica  

 Separação entre decisão e execução  

 Estruturas rígidas  

 Lealdade e esprit de corps  

 Ênfase em normas e procedimentos  

 Planejamento normativo  

 Expansão organizacional contínua  

   

   

 Valorização do indivíduo.  

 Maior presença e visibilidade 
do cidadão.  

 Participação.  

 Diferenciação e identidade.  

 Inteligência emocional.  

 Informações ampliadas.  

 Comunicabilidade.  

 Mais resultados que 
procedimentos.  

 Rapidez, inovação e 
criatividade.  

 Mobilidade.  

 Iniciativa e flexibilidade.  

 Competitividade.  

   

   

Mas a modernidade não deixou de existir e se reproduz sob a forma de novos 
arranjos e ordenações. Aceitando uma interessante sugestão de Giddens 
(1991), ela se radicalizou e suas conseqüências se fazem sentir com muito 
maior força e profundidade. Ela continua, assim, a fornecer bases objetivas e 
técnicas para a burocracia, que se mantém pautando o funcionamento das 
organizações. Não tendo como ser sumariamente substituída, acaba por se 

infiltrar nos poros dos novos modelos em cogitação. Por essa via, portanto, 
amplifica-se ainda mais o sofrimento organizacional. Os reformadores 
organizacionais são obrigados a acossar a burocracia para tentar injetar novo 
dinamismo às organizações mas, ao assim proceder, aprofundam a 
desconstrução em marcha, na medida mesma em que acabam por fornecer, 
aos empregados, sinalizações e incentivos inconsistentes, contraditórios ou 
conflitantes.  

O reiterado elogio que se faz à gestão dialógica, democrática e participativa 
mantém-se num patamar abertamente axiológico e abstrato, quase nunca se 
traduzindo em termos práticos. A proposta gerencialista, por exemplo, tida e 
havida como forma mais bem acabada de superação da burocracia, explora 
até os limites lógicos a contraposição dicotômica entre organizações 
burocráticas (intrínsecas à modernidade) e organizações gerenciais pós-
burocráticas (impostas pelo mundo ―pós-moderno‖), mas não consegue 

oferecer alternativas consistentes aos gargalos e aspectos nefastos da 
burocracia. Em seu radicalismo doutrinário, o discurso reformador perde a 
possibilidade de propor a reforma da burocracia e não assimila a idéia de que 
a burocracia, não podendo ser sumariamente descartada, mostra-se dúctil o 
suficiente para interagir com o ambiente externo que a desafia e assimilar 
muitas das críticas contundentes que lhe são sistematicamente dirigidas. 
Tratada como passado não-desejável, e portanto congelada como uma 
estrutura em crise ou em ―desconstrução‖, a burocracia produz ainda mais 
efeitos deletérios.  



Se se pretende seguir um caminho alternativo, parece ser mais correto 
pensar a burocracia como uma configuração organizacional dinâmica (ainda 
que nem por isso mais ―aceitável‖ do ponto de vista ético-político), que se 
repõe e se recria, preservando suas características básicas e ao mesmo 
tempo incorporando princípios técnicos, métodos e procedimentos que, em 
tese, seriam estranhos à sua própria lógica. Com isso, poderíamos conceber 
um contraste não-dicotômico entre uma forma típica de organização 
burocrática – toda modelada pela rigidez organizacional própria da 
modernidade capitalista --, e uma forma renovada de burocracia, ainda em 
processo de formatação, que acompanharia os passos do processo mesmo de 
radicalização da modernidade. (Ver Quadro 2)  

Por não oferecer uma abordagem abrangente e rigorosa do fenômeno 

burocrático, a retórica inovadora não consegue aderir de modo efetivo aos 
circuitos organizacionais. Flutua sobre eles, sem alcançar maiores interações 
positivas com eles. No interior das organizações, por exemplo, a atmosfera 
de valorização individual contrasta com a obsessão pelo controle. No 
universo gerencialista, há pouca realização pessoal e profissional. A 
instabilidade e a insegurança tornam-se elementos inerentes ao cotidiano, ao 
lado do desconforto e de sucessivas crises de identidade. As rotinas 
continuam emperradas, os controles ainda são arbitrários, a espionagem 
eletrônica dos funcionários é usual, quase todas as decisões são unilaterais e, 
acima de tudo, ainda há doses cavalares de desrespeito pelas pessoas, que 
são muitas vezes tratadas como mero numerário.  

                           

                                                                                                                  

                 Quadro 2  

 
ORGANIZAÇÕES  

BUROCRÁTICAS TÍPICAS  

 
ORGANIZAÇÕES  

BUROCRÁTICAS RENOVADAS  



   
Indivíduos indiferenciados  

Escolarização  

   

Especialização funcional.  

   

Disciplina.  

   

Tarefas isoladas.  

Incentivo à competição.  

Processo decisório piramidal  

   

Separações hierárquicas  

   

Responsabilidades restritas.  

Dirigentes ordenam.  

   

Controle por sanção.  

Normas estatutárias  

   

Comunicações reduzidas.  

   

Informação vertical.  

   

   
Indivíduos diferenciados.  

Educação contínua.  

Interdisciplinaridade.  

   

Criatividade.  

Trabalho em equipe.  

   

Incentivo à cooperação.  

   

Processo decisório democrático.  

   

Compartilhamento.  

Responsabilidades amplas.  

   

Dirigentes lideram.  

   

Controle por desempenho.  

   

Resultados.  

Comunicações ampliadas.  

   

Redes  

   

Organizações menos dinâmicas ou mais submetidas a crises de identidade 
costumam ser presa fácil desta situação. Como enfrentam seguidos 
problemas orçamentários e sofrem o cerco do mercado, tendem a responder 
mecanicamente à dinâmica ambiental e, no caso de órgãos da administração 
pública, a se submeter passivamente às orientações de seus governos. 
Acabam por mergulhar na apatia, na confusão e no sofrimento. Expõem-se à 
ação de chefes-que-não-lideram pouco sensíveis ao quadro geral, que 
aprofundam a quebra de lealdades, desprezam a auto-estima dos 
funcionários e embaralham a cultura organizacional. Movidos por uma fé 
fanática na ―racionalização‖ e no ajuste, os novos chefes exacerbam suas 
funções e em vez de contribuir para que as organizações saiam da crise, 
ajudam a liquidá-las.  

Os chefes-que-não-lideram são cegos para indivíduos e singularidades, por 

mais que falem uma língua moderna. Para eles, a independência, o mérito e 



a distinção pessoal são perigosos, pois criam espaços subversivos, difíceis de 
serem controlados. Agindo em nome daquilo que julgam ser ―racional‖, 
comprimem os que estão a eles submetidos, traindo a lógica de sua própria 
retórica. A ―reengenharia‖ a que submetem as organizações quebra a 
espinha dorsal delas, retira seu oxigênio e rouba-lhes a memória. Diante 
desses novos mandarins, a liberdade individual retrocede. E a teoria 
administrativa de vanguarda – tão generosa em elogios aos recursos 
humanos e à criatividade pessoal – treme e se ruboriza, envergonhada 
perante os estragos que são feitos em seu nome.  
As organizações sentem, evidentemente, a repercussão dos processos que 
transcorrem no exterior delas, isto é, no mundo sócio-cultural mais amplo. 
Refletem e reverberam as conseqüências da modernidade capitalista que se 

radicaliza. As organizações modernas são, aliás, enquanto burocracias, 
expressões bem acabadas da modernidade. Em sua condição ―normal‖, 
espelham a confiança das pessoas nos ―sistemas peritos‖, marcados pela 
excelência técnica e pela competência profissional e que ―organizam grandes 
áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje‖, influenciando 
de maneira contínua muito daquilo que fazemos ou pensamos (Giddens, 
1991, p. 35). Com a radicalização do moderno, transfiguram-se e passam a 
conhecer outras dinâmicas. Para usar uma conhecida imagem de Giddens, 
pode-se dizer que elas, hoje, funcionam como verdadeiros ―carros de 
Jagrená‖: máquinas de enorme potência ―que podemos guiar até certo ponto 
mas que também ameaçam escapar de nosso controle e se espatifar‖. Vistos 
não como ―maquinarias integradas‖, mas como sistemas onde há ―um puxa-
e-empurra tenso e contraditório de diferentes influências‖, os ―carros de 
Jagrená esmagam os que lhes resistem, e embora às vezes pareçam ter um 
rumo determinado, há momentos em que eles guinam erraticamente para 
direções que não podemos prever‖. Na verdade, ―nunca seremos capazes de 
controlar completamente nem o caminho nem o ritmo da viagem e nunca 
seremos capazes de nos sentir inteiramente seguros, porque o terreno por 
onde viajamos está repleto de riscos de alta-conseqüência‖ (Giddens, 1991, 
p. 140).  

As organizações são sistemas impessoais, mas não tendem a sufocar a maior 
parte da vida pessoal de seus integrantes. Quanto mais a modernidade se 
radicaliza, aliás, mais surgem ―lugares de relativa pequenez e informalidade‖, 
que seguramente refreiam e recondicionam a impessoalidade, injetando nela 
doses maiores ou menores de intimidade. Tal fato funciona como fator de 
equilíbrio (de ―reencaixe‖, conforme o vocabulário de Giddens), mas também 
pode ser visto como fonte de tensão e confusão (de ―desencaixes‖), e nessa 
medida de ―sofrimento organizacional‖. É que a convivência entre intimidade 
crescente e impessoalidade questionada pode levar a uma diminuição da 
validade das normas e regras que garantem precisamente a reprodução da 
dinâmica organizacional.  

Seja como for, um consistente processo de ―transformação da intimidade‖ 
(Giddens) acompanha tanto o maior distanciamento que os indivíduos 
passam a ter diante das organizações, como a reconfiguração que ocorre nos 
sistemas de lealdade e confiança. ―Nas relações de intimidade do tipo 
moderno, a confiança é sempre ambivalente, e a possibilidade de 
rompimento está sempre mais ou menos presente. A exigência de ‗se abrir‘ 
para o outro que as relações pessoais de confiança pressupõem hoje, a 
injunção de nada ocultar do outro, misturam renovação da confiança e 
ansiedade profunda. A confiança pessoal exige um nível de auto-
entendimento e auto-expressão que deve ser em si uma fonte de tensão 
psicológica. Pois a auto-revelação mútua é combinada com a necessidade de 
reciprocidade e apoio; estas duas coisas, contudo, são freqüentemente 
incompatíveis. Tormento e frustração entrelaçam-se com a necessidade de 



confiança no outro como o provedor de cuidados e apoios‖ (Giddens, 1991, 
p. 144).  

 Entre outras coisas, a ―transformação da intimidade‖ faz com que homens e 
mulheres passem a estabelecer outras relações e a ter outras expectativas 

recíprocas, o que altera a hierarquia tradicional que sobrepunha o ―poder 
masculino‖ ao feminino. Com isso, libera a mulher e a converte em 
protagonista de uma expressiva democratização nos mais variados planos da 
vida social. Isso tem seguramente efeitos no universo organizacional. Ajuda 
a convulsioná-lo e a subvertê-lo, introduzindo nele dinâmicas positivas de 
transformação.  

Um segundo elemento que se associa à ―transformação da intimidade‖ é a 
proposição do ―emocional‖ como contraponto do ―racional‖. Amplificando os 
problemas da racionalidade instrumental, a ―emocionalização‖ das relações 
pessoais e intra-organizacionais funciona como um poderoso solvente da face 
dura da burocracia, mas não necessariamente funda um outro modelo de 
organização. Acena com uma democratização mais profunda das relações 
interpessoais e dos processos decisórios, com uma maior flexibilização das 
hierarquias e uma firme humanização do poder, mas não produz 

automaticamente um novo cenário organizacional. Pode mesmo, num 
primeiro momento de duração imprevisível, contribuir para embaralhar os 
critérios de funcionamento das organizações e impossibilitar, no limite, a 
colocação em curso de processos deliberativos virtuosos. Em suma, pode 
travar as organizações e aumentar seu sofrimento.  

O mundo das organizações não escapa das turbulências deste processo de 
―transformação da intimidade‖ e ―emocionalização‖ da vida, especialmente 
em seus momentos iniciais de afirmação. Não pode surpreender, portanto, 
que o recurso a expedientes de ―auto-ajuda‖ – técnicos ou esotéricos -- 
torne-se dominante. De um modo ou de outro, porém, o universo 
organizacional não se encontra parado, e sua movimentação aparentemente 
caótica oculta um firme processo de questionamento e reconfiguração.  

   

5. Reações e recursos  

Neste quadro de crise e sofrimento organizacional, em que transformações 
intensas e aceleradas exigem a mudança mas, ao mesmo tempo, tornam 
tensa e difícil a mudança, passa-se a viver sob o constante risco de que se 
mude sem rumo, sem projeto ou direção consciente. Na verdade, trata-se de 
um risco inerente a toda fase de mudança intensificada: indivíduos, grupos e 
organizações, assim como idéias e procedimentos, são arrastados e 
envolvidos pela onda transformadora, que de certo modo se naturaliza. 
Passa-se a ter menos capacidade de resistir à mudança, ainda que se possa 
manifestar indignação ou se protestar veementemente contra ela.  

Teríamos, portanto, uma modalidade de mudança mais adaptativa e reativa 
que propositiva, propensa a produzir mais fragmentação que organização e a 
gerar modificações mais inorgânicas que orgânicas. É uma espécie de 
mudança sem ―cabeça‖, que não se pensa a si própria e não facilita o 

surgimento de esforços sistemáticos para dirigir ou planejar a própria 
mudança.  

Hoje, a vida joga em favor da mudança. Antes de qualquer coisa, somos 
impelidos a mudar por pressões objetivas: mundo, mercado, demandas 
produtivas, velocidade, revolução tecnológica, tudo funciona como um 
sistema ―material‖ de constrangimentos em prol da mudança. Tais 
determinações objetivas potencializam as pressões subjetivas que cada 

pessoa assimila e elabora em sua trajetória. Além disso, os grupos e 



indivíduos também sentem os efeitos das pressões políticas e culturais, mais 
ou menos direcionadas e induzidas: projetos de poder, modas, modelos, 
mídia. Como resultante da combinação destas diferentes forças favoráveis à 
mudança, produzem-se distintas formas de reagir à mudança e de se adaptar 
a ela.  
Do mesmo modo que se pode, seguindo diferentes tradições teóricas, 
estabelecer uma tipologia para a mudança histórica, pode-se também pensar 
na fixação de diferentes tipos de reação à mudança. Simplificando ao 
máximo o argumento, podemos dizer que a mudança segue, regra geral, dois 
grandes padrões que, por não serem necessariamente excludentes, podem 
se combinar nos processos concretos de mudança. Por um lado, teríamos 
mudanças ativas, processos muitas vezes irruptivos, categóricos e radicais 

que se caracterizam pela impetuosidade dos atores, pela produção de efeitos 
orgânicos sobre todo o conjunto social e pela demarcação de um território 
novo, claramente diferenciado do que existia antes. Essas são mudanças 
―heróicas‖, revolucionárias, marcadas pelo protagonismo social e pela 
ruptura radical, em que há muita afirmação, muito projeto de futuro e pouca 
transação. Deitam raízes nas profundezas da experiência sócio-cultural dos 
povos envolvidos, convulsionando-os mas ao mesmo tempo projetando-os 
para um novo patamar existencial.  

Já as mudanças passivas caracterizam-se pela negociação reiterada de seus 
termos, com o que perdem em radicalidade e impetuosidade. Os processos 
passivos de mudança estão muito mais expostos ao peso do passado, 
tendem a se fazer com um menor protagonismo social e produzem profundos 
desajustes entre as instâncias constitutivas da vida social. Não é que 
tradições seculares governem a passagem para o moderno, como no caso 

inglês clássico, bom exemplo de processos revolucionários ―sem revolução‖, 
nos quais a mudança se combina com a conservação e em boa medida se faz 
a partir dela, mas sim que o passado se impõe como uma ―bola de chumbo‖ 
(Gramsci) e condiciona a mudança. Não se tem a pura conservação, porém: 
a mudança se efetiva, mas se faz sem rupturas ou estrondos, de modo mais 
acumulativo e gradual que por saltos ou radicalizações explícitas, e sempre 
pagando um preço ao passado. Justamente por isso, as sociedades 
modeladas por esses processos tendem a ser pouco funcionais; podem 
assistir à compressão do político e do social em favor da aceleração do 
progresso econômico, por exemplo. Nelas, a revolução acontece, mas em um 
tempo mais dilatado e num formato menos ―orgânico‖. O tipo passivo de 
mudança é silencioso, molecular, sofre pouco a interferência de projetos e 
tende a arrastar consigo os sujeitos, em boa medida superpondo-se a eles e 
os condicionando. Sua forma mais bem acabada é a da auto-reforma: aquilo 
que existe se repõe, se transforma e se reconstrói, adaptando-se às 
exigências do novo.  

No caso das reações à mudança, pode-se pensar em termos semelhantes. 
Todo processo de mudança gera recusas (resistências mais ou menos 
conservadoras) e adesões, e portanto é vivido de maneira distinta pelos 
diferentes participantes. Não é este, porém, o ponto que interessaria aqui. 
Mais importante é perceber que existem reações passivas e reações ativas à 
mudança.  

As primeiras põem-se da perspectiva de que a mudança é inexorável e se 
objetiva com força desmedida, por sobre qualquer esforço de resistência. 
Supõe-se, nesse caso, que o máximo que se deve pretender é monitorar a 
mudança, conter e atenuar seus efeitos e conseqüências. Ela, a rigor, não 
teria como ser controlada ou direcionada. O fatalismo manifesta-se aqui de 
modo mais ou menos explícito, mas sempre há uma atitude de aceitação de 

fatos e estruturas, hipoteticamente impossíveis de serem enfrentados. É o 
que se passa, por exemplo, com os que consideram a globalização uma 



imposição histórico-mundial da qual não se tem como escapar e que, por sua 
férrea lógica universalizante, gera as mesmas respostas e impõe as mesmas 
escolhas. 

A reação passiva à mudança desdobra-se, portanto, numa exigência de 

―submissão‖, numa expectativa de adaptação e acomodação. Os que assim 
procedem, acreditam que pouca coisa é possível fora das circunstâncias 
dadas, e por isso a vontade e a fantasia devem se dobrar aos fatos: o melhor 
projeto é uma pragmática aceitação do que se mostra inevitável. Deixando-
se guiar por técnicos competentes e peritos bem treinados, os indivíduos 
teriam como assimilar os termos e as exigências do ambiente que os desafia. 
Nos modelos abstratos e nos rigores das normas e do planejamento, 
encontrariam abrigo e proteção. A razão que então predomina é de tipo 

instrumental, estruturada sobre ajustes e cálculos de custo-benefício.  

Já o tipo ativo de reação à mudança articula-se com a ação mais ou menos 
deliberada e consciente de sujeitos historicamente determinados. A questão, 
aqui, é saber como produzir mudanças num contexto de mudança, ou seja, 
como governar e dirigir a realidade, moderando e controlando a força dos 
fatos e das estruturas. Os projetos que orientam este tipo de reação 

ambicionam ―mudar o mundo‖, domar as circunstâncias, conviver de modo 
inteligente com elas. Justamente por isso, tal tipo pressupõe a presença de 
sujeitos autônomos capazes de deliberar sem demolir todas as normas: 
competentes para articular ordem e liberdade, subverter por dentro as 
estruturas da dominação e da desigualdade, valorizar e politizar todos os 
interesses. O planejamento opera, aqui, não como plano ou mecanismo de 
controle, mas como guia realista do futuro.  

A interferência ativa no atual quadro de mudanças depende, portanto, da 
exacerbação de uma racionalidade ético-política, crítica, emancipadora. Os 
―recursos humanos‖ compatíveis com esta modalidade de reação são 
portadores de uma ―inteligência‖ especial, já que associada à integração 
sintética de três formas básicas de racionalidade: a razão crítica, vinculada 
ao saber pensar, a razão técnico-instrumental, vinculada ao saber fazer, e a 
razão política, vinculada ao saber conviver e participar. Distinguem-se, 

também, por saber apreciar, sentir e expressar – pela posse de uma razão 
estética --, com o que se habilitam para assimilar e aproveitar os saberes 
não-científicos.  

Tais recursos humanos ―inteligentes‖ são socialmente produzidos. Derivam 
de um circuito integrado por escolas e debates públicos de qualidade, tanto 
quanto por bons governos e boas instituições. Distinguem-se pela posse de 
um conjunto consistente de atributos e habilidades, que convergem para a 

produção de incentivos organizacionais ―cívicos‖, e podem, por isso mesmo, 
inserir alguma lógica superior nas organizações.  

   

   

   

6. A universidade e sua crise  

No correr da última década do século XX, reiterou-se no Brasil um discurso 
governamental de menosprezo e desqualificação da universidade, a pública 
em particular. O argumento foi recorrente: o ensino superior consumiria uma 
porção exagerada do orçamento da educação, privilegiaria os mais ricos e 
não ofereceria vagas e matrículas suficientes para atender à crescente 
expectativa social. Na mesma proporção em que se fez mais forte a pressão 

por mais vagas e novos cursos, aumentaram as dificuldades de entendimento 



entre reitores, governantes e professores, fato emblematicamente 
evidenciado nas sucessivas greves e manifestações docentes, discentes e 
sindicais. O padrão de reforma do Estado orientada pelo mercado, os ajustes 
seguidos, a aceleração das aposentadorias e a compressão das condições de 
trabalho levaram a que se passasse a viver com a sensação de que a 
universidade mergulhou numa crise interminável e autodestrutiva, na qual 
uma transição se processa de modo ―natural‖, sem que se tenha muita 
clareza de seus rumos e metas. Ainda que esta seja uma tendência geral, ela 
se faz sentir de modo particularmente vivo nas universidades públicas.  

Além de atacada sem trégua pelo mercado, a universidade pública também 
se ressente dos efeitos da atmosfera mais geral da época, que valoriza a 
agilidade, o ―empreendedorismo‖, a reformulação tecnicista das práticas 

gerenciais e administrativas, a redução do custo do Estado e a redefinição da 
idéia de bem público. Como extensão disso, ressoam em seu interior, numa 
escala inédita, os efeitos das orientações governamentais em termos de 
política econômica, ajuste fiscal e reforma, concentradas na privatização, na 
reformulação das práticas gerenciais e administrativas, no constrangimento 
do Estado e das suas possibilidades de intervenção na vida nacional. Nunca 
como hoje a universidade pública foi tão amesquinhada pelos governantes, 
ou seja, por aqueles que deveriam ser os primeiros a defendê-la e valorizá-
la. Virou um item das despesas públicas: gasto, não investimento.    
Já se passaram quase vinte anos desde que o filósofo José Arthur Giannotti 
constatou a ―crise universal do instituto universitário‖ e denunciou a 
peculiaridade de sua manifestação no Brasil. Seu diagnóstico, contundente e 
corrosivo, apontava para a generalização perigosa de uma tendência: a de se 
substituir o fazer pelo fazer de conta, o trabalho intelectual obstinado pela 

―encenação ritualista‖ que se retroalimenta, se autolegitima e se converte em 
rotina. ―Além dos chavões dourados que obscurecem a relação professor-
aluno – escrevia ele em 1986 --, se encontram, de um lado, a luta por 
prestígio, o professor procurando formar sua clientela, reforçar sua reputação 
de competente e democrático; de outro, a busca pelo patrocínio, o 
desenvolvimento das técnicas da malandragem, como ler um livro em 
diagonal, aprender a selecionar os trechos estratégicos para causar boa 
impressão, preparar uma pergunta de efeito para salientar num seminário e 
tantas outras práticas de pura embromação‖ (Giannotti, 1986, p. 47). Em 
sua visão, a universidade se convertera num universo de ―sabidos‖, mais que 
de ―sábios‖, um mundo onde o poder acadêmico se achava sotoposto ao 
poder burocrático.  

Passado todo um longo e movimentado período, o diagnóstico de Giannotti 
não ficou ultrapassado, mas, ao contrário, parece ter se confirmado e 

radicalizado. A universidade não evoluiu em sentido diverso e sua situação 
hoje é mais delicada do que nunca. Fazendo-se acompanhar de um silêncio 
substantivo e muito rumor improdutivo, chega mesmo a ser em muitos 
aspectos constrangedora.  

Boa parte dos atuais problemas da universidade (pública e particular) deriva 
do fato absolutamente moderno da massificação, vista em sua dimensão 
sócio-econômica e em sua expressão cultural. Forçada a se converter em 
fenômeno de massa, a universidade ainda não conseguiu se ajustar 
inteiramente a isso. Está imersa numa longa e difícil transição, que 
transcorre num ambiente complicado, efervescente, pouco organizacional, 
truncado em termos comunicativos, no qual os desafios se superpõem, num 
reflexo bem acabado das mudanças estruturais, da quebra de paradigmas e 
culturas, da suspensão de pactos de convivência e rotinas administrativas. 
Tanto quanto os ataques que vêm de fora (dos governos ou dos mercados), 

tais problemas complicam terrivelmente a reação da universidade aos novos 
contextos. Amplificam seu ―sofrimento‖.  



Em primeiro lugar, a universidade foi progressivamente perdendo a condição 
de abrigo da ―cultura superior‖, na medida mesma em que se deu a 
irrefreável afirmação da sociedade e da cultura de massas, cuja natureza 
explosiva e multifacetada não é seguramente sem conseqüências. No dizer 
de Boaventura de Souza Santos, ―a cultura de massas tem uma lógica de 
produção, de distribuição e de consumo completamente distinta e muito mais 
dinâmica da que é própria da cultura universitária e os seus produtos vão 
apertando o cerco à alta cultura universitária, quer porque reciclam 
constantemente os produtos desta, quer porque concorrem com ela na 
formação do universo cultural dos estudantes‖ (Santos, 1996, p. 193).  
A principal resposta da universidade à afirmação da cultura de massas foi a 
sua própria massificação, processo que se combinou – de maneiras nem 

sempre muito nítidas – com a sua democratização. Cresceram, assim, tanto 
o número de estudantes quanto o de professores e servidores 
administrativos, ―deselitizando‖ parcialmente a universidade, forçando-a a 
operar em outra escala de tempo e a partir de novos procedimentos 
organizacionais e didático-pedagógicos. O ensino e a produção de 
conhecimentos viram-se então alterados, na medida em que tiveram de 
responder a novas demandas e exigências, a se abrir para universos mais 
instrumentais e aplicados, e com isso a se simplificar. O modo, porém, como 
se procedeu a este esforço de adaptação não foi propriamente orgânico ou 
bem-sucedido, já que as operações realizadas não superaram a dicotomia 
entre ―cultura superior‖ e cultura de massas, mas a reiteraram de uma forma 
nova, mediante a hierarquização entre ―escolas de ponta‖ e ―escolas de 
base‖, entre unidades de ensino e unidades de pesquisa, entre faculdades de 
produção de ciência e faculdades de socialização da ciência, e assim por 
diante. Em suma, a massificação apenas ―deslocou a dicotomia para dentro 
da universidade, pelo dualismo que introduziu entre universidade de elite e 
universidade de massas‖ (Santos, 1996, p. 194). Não seria difícil perceber a 
amplitude e a gravidade desse dualismo, que se mostra especialmente 
deletério, por exemplo, na distinção axiológica que se faz, hoje em dia, no 
Brasil, entre professores-pesquisadores e professores-docentes, aos 
primeiros devendo ser reservadas as aulas de pós-graduação, os 
financiamentos e os maiores apoios institucionais, e aos segundos tão-

somente as ―obrigações‖ didáticas. A desvalorização do ensino de graduação 
(e mesmo do ensino em geral) e das práticas e atribuições do professor é 
apenas um dos efeitos desse processo.  
A massificação foi acompanhada de um impulso para a democratização. 
Inicialmente concentrada na questão do acesso, logo a demanda se estendeu 
para o campo da gestão. Democratizar, então, passou a significar 
essencialmente participar, fixar mecanismos de deliberação paritária e 
realizar eleições diretas para os cargos de direção, bem mais do que pôr em 
curso processos concertados de tomada de decisões e implementação. É 
inegável que, por essa via, avançou-se bastante na constituição de 
colegiados deliberativos e na dinamização dos ambientes universitários, mas 
o avanço não foi categórico. Não propiciou, por exemplo, a revitalização da 
gestão propriamente dita, nem melhorou a qualidade das decisões, podendo-
se mesmo dizer que a firme concentração na dimensão mais simbólica e 

aparencial da democracia acabou por produzir maior lentidão e menor rigor 
nos próprios processos decisórios, que se esvaziaram de critérios de mérito 
(acadêmico, inclusive) e se congestionaram de pressões e postulações 
eminentemente corporativas. Também por esse motivo, a democratização 
acabou por reforçar a burocratização, em vez de reduzi-la ou contê-la. 
Produziu-se assim o paradoxo lembrado por Giannotti: ―quanto mais a 
universidade tem se politizado mais se reforça o poder burocrático. E isto se 
explica facilmente, pois, enquanto professores, alunos e funcionários se 

esfalfam na corvéia de tomar decisões demoradas, como a escola não pode 



parar, os burocratas agem à socapa. Acresce ainda que os funcionários 
tendem a cerrar fileiras com eles na defesa de seus interesses sindicais‖ 
(Giannotti, 1986, p. 95).  
 A democratização não foi substantiva também em outro sentido: ela não se 
traduziu em termos de democratização do conhecimento. Em que pese toda 
a movimentação participativa e paritária, pouco se avançou no que diz 
respeito à criação das condições institucionais e comportamentais (didático-
pedagógicas) necessárias para uma formação de massas igualitária ou 
baseada numa igualação categórica das oportunidades, de modo a propiciar 
a todos (e não apenas aos ―mais capacitados‖) as mesmas condições de 
progressão intelectual, acesso a conhecimentos e interação acadêmica.  
Em segundo lugar, a universidade também teve de passar a lidar, cada vez 

mais, com as exigências e expectativas do mundo do trabalho, visto aqui 
sobretudo como mundo da produção econômica e do mercado de trabalho. 
Foi-se modelando progressivamente como sistema de produção de 
conhecimentos aplicados, de habilidades técnicas especializadas, de saberes-
peritos tidos como sempre mais estratégicos. Tentando reagir a essas 
pressões, a universidade procurou equilibrar a ―educação humanista‖ com a 
―educação profissional‖, e dessa forma conseguiu apenas amplificar o 
dualismo acima apontado entre escolas (ou cursos, ou departamentos, ou 
professores) mais ―profissionais‖ ou mais ―culturais‖. A conseqüência deste 
esforço no cotidiano organizacional, porém, foi dominantemente 
problemático, seja pelas dissonâncias que passaram a se manifestar no plano 
imediatamente didático-pedagógico (maior dificuldade para definir a duração 
dos ciclos de formação e a composição das grades curriculares, por 
exemplo), seja pelas indefinições que passaram a turvar o próprio sentido da 
educação superior e o papel da universidade. Inevitavelmente, o cotidiano 
organizacional ficou congestionado.  
Na medida em que a universidade foi-se mostrando não propriamente bem-
sucedida no equacionamento destes dois grandes desafios (o da sociedade 
de massas e o do mundo do trabalho), foi declinando a legitimidade mesma 
de sua postulação como instituição merecedora de apoios incondicionais 
(inclusive, ou sobretudo, financeiros) e elevadas doses de ―tolerância‖ e 
autonomia. A própria sociedade – que lhe dirige demandas sempre mais 

complicadas – passou a vê-la com desconfiança. Em decorrência, 
comprimiram-se as áreas de negociação entre a universidade e o Estado: as 
atividades universitárias propriamente ditas perderam importantes incentivos 
estatais e tenderam a ser deixadas cada vez mais por sua conta e risco, o 
que evidentemente reforçou a proliferação inorgânica de escolas particulares 
e restringiu ainda mais os espaços e as folgas da universidade pública.  
Em terceiro lugar, a universidade foi sendo invadida pelos modelos 
administrativos market oriented, que passaram a desafiar sua especificidade 
organizacional. Os problemas fiscais e a reconfiguração mais ou menos 
radical do Estado enquanto provedor de bem-estar também tiveram 
importante repercussão, na medida em que passaram a funcionar como 
mecanismos adicionais de pressão em favor da adoção de critérios mais 
―racionais‖ de organização e funcionamento. A universidade foi incentivada, 
assim, a se tornar mais ―produtiva‖, mais apta a ―concorrer‖ no mercado e 

captar recursos, mais eficiente na prestação de seus serviços, e assim por 
diante. Como é evidente, tal tendência afetou sobretudo a universidade 
pública, que começou a viver sob a perspectiva permanente de reduções 
orçamentárias e ajustes, particularmente deletérios na área das 
humanidades. Os cortes sucessivos tiveram múltiplos efeitos negativos na 
instituição. ―Porque são seletivos, alteram as posições relativas das 
diferentes áreas do saber universitário e das faculdades, departamentos ou 
unidades onde são investigadas e (ou) ensinadas, e, com isso, desestruturam 

as relações de poder em que assenta a estabilidade institucional. Porque são 



sempre acompanhados do discurso da produtividade, obrigam a universidade 
a questionar-se em termos que lhe são pouco familiares e a submeter-se a 
critérios de avaliação que tendem a dar do seu produto, qualquer que ele 
seja, uma avaliação negativa. Por último, porque não restringem as funções 
da universidade na medida das restrições orçamentárias, os cortes tendem a 
induzir a universidade a procurar meios alternativos de financiamento, para o 
que se socorrem de um discurso aparentemente contraditório que salienta 
simultaneamente a autonomia da universidade e a sua responsabilidade 
social‖ (Santos, 1996, p. 214).  
Esta invasão atingiu a dimensão propriamente acadêmica da universidade, 
quer dizer, as salas de aula, os laboratórios e o conjunto dos ritos e 
procedimentos com os quais se pensa e se produz conhecimentos. Nos 

cursos e faculdades de ciências humanas, por exemplo, que até há pouco 
tempo mantinham-se como focos de reiteração do modo ―clássico‖ de 
pensar, recheado de ética e crítica social, houve um deslocamento de 
perspectiva. Em vez de totalização dos saberes, historicização e ―ilustração‖, 
passou-se a privilegiar a questão ―metodológica‖, a produção em série de 
papers, a ―modernização‖ da agenda de trabalho, com a substituição dos 
temas fortes da tradição humanista (o Estado, o poder, os sujeitos, a 
cultura) pelos temas ―pós-modernos‖, concentrados na questão das 
identidades, na rational choice ou no individualismo metodológico. É uma 
reviravolta, que afeta o centro de equilíbrio da universidade como instituição 
social e como organização complexa.[3]  
   

7. Governar a universidade para sair da crise  

Este conjunto de pressões e expectativas reverbera intensamente na cultura 

universitária, afetando seus valores, modos de ser e peculiaridades, e isso 
em termos educacionais, políticos, administrativos e técnico-científicos.  

As pressões do ambiente produzem efeitos sobre toda a estrutura 
organizacional da universidade, em boa medida invertendo sua hierarquia. 
Agora, a dimensão acadêmica (cuja prevalência inquestionável garantiu não 
só o prestígio da universidade, mas também sua longevidade como 
instituição) já não se superpõe mais à dimensão técnico-administrativa. 
Numa rotina de colegiados deliberativos imperfeitos, acentua-se a tendência 
a que o administrativo se ―solte‖ e ganhe vida independente. As duas almas 
constitutivas da universidade moderna – a acadêmica e a burocrática --, que 
sempre conviveram ora como ―almas gêmeas‖, ora como ―dupla 
personalidade‖, passam a se relacionar de maneira tensa e improdutiva, 
distante de hierarquias legitimadas e regras procedimentais claras e 
respeitadas. Em decorrência, torna-se praticamente impossível qualquer 

movimento dedicado a pensar a universidade como projeto unitário ou 
mesmo a formular políticas setoriais consistentes.  

A gestão universitária ganhou, assim, nova relevância estratégica e 
determinações mais complexas.  

As tarefas de direção, gestão e coordenação não podem mais ser concebidas 
como se pertencessem a um círculo superior que se separa do conjunto dos 
que trabalham nas instituições. Nas boas organizações, todos deveriam 
dirigir, isto é, envolver-se com a tomada de decisões e a definição das metas 
coletivas. Os recursos humanos não podem permanecer aprisionados nem 
pela velha cultura burocrática, nem pelas modernas culturas tecnocráticas 
orientadas por uma idéia fria de eficiência, pelo abandono dos projetos 
institucionais em nome de modelos gerenciais abstratos. Precisam abraçar 
novos conhecimentos, abrir-se para uma visão política da vida, assimilar e 
expandir os valores democráticos. Só assim a gestão terá como produzir 

resultados positivos.  
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Mais que de boa administração, a universidade pública necessita hoje de bom 
governo. Não basta melhorar as habilidades técnico-administrativas em 
sentido estrito, nem muito menos incorporar novas ―tecnologias gerenciais‖ 
ou implementar novos desenhos organizacionais. Tudo isso pode ser útil, 
mas é seguramente insuficiente. Sem valorização profissional e sem uma 
política de recursos humanos que se concentre nas pessoas como sujeitos 
capazes de deliberar e agir, inseridos em espaços repletos de idéias e 
orientações de sentido -- ou seja, que estejam sendo constantemente 
formados e capacitados --, os avanços serão inexpressivos. Em vez de 
chefes-que-não-lideram, precisamos de líderes e dirigentes. Em vez de 
subordinados, precisamos de dirigidos capazes de dirigir.  

A universidade já aderiu à idéia de gestão democrática. Ao menos desde o 

fim das cátedras e a criação dos departamentos, ainda nos anos de 1960, a 
instituição tem funcionado a partir de colegiados deliberativos. Com a 
democratização geral do país, professores, estudantes e servidores técnico-
administrativos passaram a ter sempre mais espaços e voz nas rotinas 
acadêmicas, seja mediante a ocupação de assentos nos colegiados, seja 
mediante a ampliação dos mecanismos de pressão, seja mediante a 
generalização progressiva do voto paritário. Ainda não se tem um balanço 
efetivo dos resultados e efeitos deste processo de democratização. Sabe-se 
que ele precisa ser valorizado, mas não existem leituras vigorosas dos efeitos 
que dele derivam para o funcionamento da vida administrativa e a 
organização das atividades acadêmicas propriamente ditas. Sabe-se muito 
pouco a respeito da capacidade construtiva e organizacional dos 
procedimentos democráticos em vigor, que se têm imposto sem muita 
reflexão e sem muita consideração para com os ritos e práticas inerentes à 

tradição universitária. Apesar desta expansão e desta valorização, ainda não 
se tem uma cultura democrática consistente para se governar a universidade 
como organização inteligente, voltada para a educação e a pesquisa. A 
própria universidade está defasada enquanto instituição, e carece de um 
movimento que a recomponha e a projete de novo na cena pública.  

A universidade pública, de ensino e pesquisa, laica e republicana, encontra-
se em estado de sofrimento, mas seguramente está muito longe de ter 
entrado em agonia. Por mais que seja insidiosa e contundente a campanha 
que contra ela fazem alguns setores governamentais e certos formadores de 
opinião, continua cumprindo um papel de destaque e se mantém como o 
principal centro de reflexão da sociedade brasileira, como de resto acontece 
em todos os países, em maior ou menor grau. A universidade tem reservas 
poderosas. Seus ―recursos humanos‖ – estudantes, professores, funcionários 
– mexem acima de tudo com idéias, materiais em si mesmos explosivos, 

criativos e reflexivos. É um espaço categoricamente dialógico e pode, por 
isso mesmo, olhar nos olhos da crise, interpelá-la e reinventar a si própria 
como práxis e instituição.  

Mas é evidente que não passa imune por esta campanha, nem deixa de se 
ressentir das fortes mudanças que ocorrem no meio ambiente em que vive. A 
universidade precisa, portanto, concentrar energias em sua própria 
realidade, no seu modus vivendi e operanti. Fazer sua autocrítica, digamos 
assim.  

Para recuperar a centralidade como instituição social dedicada à formação e 
ao conhecimento, qualificada como opinião e preparada para projetar 
futuros, a universidade precisa rever algumas de suas práticas atuais e 
muitos dos procedimentos que tipificam seu cotidiano. Precisa se reorganizar, 
ter coragem para se passar a limpo e se renovar.  

(1) Antes de tudo, precisa valorizar com radicalidade a sua autonomia, 
recuperando (ou conquistando) o poder de decidir o fundamental, quer dizer, 



seu modo de funcionamento, não tanto no plano administrativo-financeiro 
mas sobretudo no plano propriamente acadêmico. Isto significa, antes de 
tudo, rebelar-se contra a tirania da produtividade, dos critérios quantitativos, 
dos prazos curtos definidos por agências que são externas a ela, ainda que 
estejam sob controle da ―comunidade acadêmica‖. Significa também, por 
extensão, dar novo sentido e significado à idéia de formação e conhecimento, 
revendo seus currículos, sua sistemática didático-pedagógica e seus planos 
de estudo. Autonomia está associada evidentemente a liberdade de fazer 
opções, gerir recursos e tomar decisões, mas se identifica também com 
capacidade de traduzir as condições externas (gerais) em princípios de 
organização e atuação. Uma universidade é autônoma não quando se descola 
do Estado ou da sociedade, mas quando incorpora a si – como questões suas 

– as demandas, expectativas e pressões do Estado e da sociedade, sem ser 
tolhida por elas mas, ao contrário, sabendo respondê-las com independência, 
desprendimento e responsabilidade, valendo-se delas para se afirmar como 
instituição. Não se trata nem de auto-suficiência, nem de fechamento, mas 
de uma radical e específica forma de se abrir para o exterior.  

(2) É indispensável, também, que ensino e pesquisa sejam postos em 
relação de equivalência e complementaridade efetiva. Não há porque 
privilegiar unilateralmente a pesquisa, como se ela pudesse frutificar fechada 
em si mesma e fora das salas de aula. Não faz sentido enfatizar a pesquisa 
como porta de entrada no mundo da captação de recursos, até porque isto 
violenta a própria natureza da investigação científica. Uma universidade que 
banaliza o ensino não progride como espaço de formação, do mesmo modo 
que regride e se deforma se não dá o devido incentivo à pesquisa. Ensino e 
pesquisa são atividades fundamentais e devem integrar, em igualdade de 

condições e mediante articulações de reciprocidade e troca contínua, a 
estrutura e a cultura de todas as instituições acadêmicas, não apenas das 
―melhores‖. Separações entre escolas de pesquisa e escolas de ensino, ou 
entre professores que pesquisam e professores que ensinam – ou, como se 
faz corriqueiramente hoje, entre professores da graduação e professores da 
pós-graduação --, não são apenas prova de elitismo vulgar. São um contra-
senso, uma demonstração de cegueira e alienação.  

(3) Até porque é daí que vem sua maior fonte de legitimação, a universidade 
precisa dialogar de modo inteligente com a sociedade.  Deve ―ir onde o povo 
está‖, isto é, buscar a sociedade, pôr-se em contato ativo e regular com ela, 
torná-la protagonista da própria dinâmica universitária. Fazer isto 
seriamente, porém, implica romper com toda e qualquer tentação 
paternalista. Continua intocável a missão a que se arvorou a universidade, 
qual seja, a de colaborar dedicadamente para que a sociedade se explique a 

si mesma, elabore e desenvolva sua autoconsciência, conheça-se melhor e 
construa uma imagem de si. Permanece estratégica a sua contribuição para 
que se organizem as agendas nacionais, para que se defina o que precisa ser 
feito para que as pessoas (grupos, comunidades) vivam de modo justo e 
civilizado, inserindo-se com soberania e dignidade no mundo. Do mesmo 
modo, a universidade está chamada a interpelar todo o universo da 
educação, articulando-se de modo ativo com os demais níveis de ensino, 
para assim compartilhar experiências e, sobretudo, promover o constante 
encontro do conjunto da sociedade com o que a humanidade produz de 
grandioso e relevante nos mais diversos campos da ciência e da arte.  

(4) Em quarto lugar, a universidade terá de levar mais a sério o desafio da 
sua democratização: ir além do refrão ―mais vagas‖ e ―mais participação‖. 
Democratizar não pode significar apenas ter acesso facilitado, representação 
paritária e eleições diretas para os cargos de direção, por mais que isto seja 

relevante e indispensável para a dinamização dos ambientes universitários. A 
democratização só fará sentido se souber rever seus próprios passos, 



respeitar a especificidade e a finalidade da instituição, e se traduzir em 
termos substantivos, quer dizer, em termos de democratização do 
conhecimento.  
(5) Será preciso encontrar um eixo para assimilar a massificação, 
equilibrando quantidade e qualidade. Convertida em fenômeno de massa, a 
universidade foi sendo levada a crescer e a se expandir, modificando-se com 
isso. Sua própria morfologia adquiriu outra configuração. Agora, a 
universidade (a pública, sobretudo) não tem como deixar de continuar 
crescendo para absorver as massas de jovens que batem às suas portas. 
Terá de abrir mais vagas e mais cursos, oferecer mais aulas e serviços de 
extensão, diversificar sua oferta. Mas não terá sucesso nesta operação e se 
descaracterizará se abrir mão de princípios consolidados, se postergar a 

qualidade para um ponto futuro não determinado, se optar por se mexer sem 
cessar apenas para não ficar parada.  

(6) Por fim, como resumo disto tudo, pode-se dizer que a universidade 
superará sua crise tanto mais depressa quanto mais depressa assumir a 
condição de ―usina‖ estratégica de formação de lideranças intelectuais. Os 
que são por ela formados não podem ser meros ―especialistas‖, detentores 
de um saber concentrado em um ou outro ponto especifico. Precisam ter a 
vocação do universal, da universitas, projetando-se como personagens que 
reúnem especialização e capacidade de direção, conhecimento especializado 
e visão ético-política (Gramsci), ciência e cultura. Se optar por privilegiar 
este enfoque, a universidade terá de encarar seriamente o desafio de rever 
alguns de seus fundamentos propriamente acadêmicos, científicos e 
filosóficos, ou seja, aqueles que a distinguem como instituição, idéia e práxis.  

Na base deste movimento, deverá estar a prevalência do mérito acadêmico, 

mas também a proposição consistente de um pacto democrático de 
convivência e a assimilação de um padrão superior de gestão. O lema deste 
processo poderia ser: organizar melhor e conscientizar o acadêmico, 
humanizar o burocrático. A reiterada condição de ―dupla personalidade‖ que 
atormenta as relações entre o acadêmico e o burocrático precisa dar lugar a 
uma vigorosa interação dialética. Afinal, nenhum projeto de gestão 
universitária terá como se efetivar se não contiver um projeto acadêmico e 
for por ele conduzido. O corpo docente, por exemplo, não tem como 
permanecer encarando a gestão como ―fardo‖, ou ―coisa menor‖. Sua 
omissão compromete a hipótese mesma de uma gestão democrática, que é, 
acima de tudo, uma atividade coletiva. Mas não basta vontade ou disposição: 
a renovação da gestão depende de projetos e conhecimentos. O ambiente 
geral ficou complicado demais para ser dirigido de modo improvisado, sem 
conhecimento especializado e sem idéias-força que dêem sentido às 

organizações. É impossível governar a universidade apenas com fatos e 
iniciativas. A reforma, o crescimento e a inovação dependem da recuperação 
dos pactos internos, do diálogo institucionalizado e da negociação incessante.  

Pela via da reposição do mérito, a universidade se reencontrará com seu 
sentido originário e poderá deslanchar como instituição dedicada à produção 
e difusão de conhecimentos. Pela via da democracia, terá como construir um 
pacto que solidarize os interesses, respeite as individualidades e incentive a 
participação de todos. Renovando a gestão, aprenderá a dar conta das 
rotinas sem se deixar rotinizar, inventando-se permanentemente como 
instituição. E, por fim, dialogando de modo inteligente com a sociedade, terá 
como se conhecer melhor e encontrar incentivos para não se congelar em si 
mesma, não respirar seu próprio ar, nem olhar apenas para seus interesses.  

A universidade é um patrimônio da humanidade. Atacada ou não, em crise 
ou não, ela existe, e é agora, neste momento concreto por que passa a 

sociedade brasileira, que precisa mostrar seu valor.  



   
   
   

Referências bibliográficas  

   
Beck, U. (1999). O que é globalização? Equívocos do globalismo, respostas à globalização. São Paulo, 

Paz e Terra.  
Brito Cruz, C. H. (2003). Universidade pública: o mito do elitismo. O Estado de S. Paulo, 18/01/2004, 

p. 2.  
Giannotti, J. A. (1986). A universidade em ritmo de barbárie. São Paulo, Editora Brasiliense.  
Giddens, A. (1991). As conseqüências da modernidade. São Paulo, Editora Unesp.  
Lua Nova. Revista de Cultura e Política. (2001). São Paulo, nº 54.  
Marx, K. & Engels, F. (1977).  A Ideologia Alemã. I- Feuerbach. São Paulo, Ciências Huamanas.  
Nogueira, M. A. (2003). Organizações complexas e sociedade da informação. O ―sofrimento‖ como 

metáfora organizacional. Organizações & Sociedade. Salvador, v.10, nº 28, setembro/dezembro, p. 

145-162.  

--------------. (2004). A hipótese do ―sofrimento organizacional‖ e a gestão democrática. In: M. A. 

Nogueira, Um Estado para a sociedade civil. Temas éticos e políticos da gestão democrática. São Paulo, 

Cortez, 2004.  

Santos, B. S. (1996). Da idéia de universidade à universidade de idéias. In: Idem, Pela mão de Alice. O 

social e o político na pós-modernidade. 2ª edição. São Paulo, Cortez Editora.  

   
 
 

 
[1]  Tomo a liberdade de remeter o leitor a dois artigos que publiquei 
recentemente, nos quais podem ser encontradas outras considerações sobre 
a idéia de ―sofrimento organizacional‖. Cf. Nogueira, 2003 e 2004.  
[2]  Como observou o então reitor da Unicamp, Carlos Henrique de Brito Cruz 

(2003), os anos 1990 foram inaugurados com o documento Proposta de uma 
Nova Política para o Ensino Superior, de 1991, e o novo século se abriu com 
o documento Gasto Social do Governo Central: 2001-2002, divulgado em 
2003. Em ambos, a tese do ―gasto excessivo‖ e do privilegiamento dos ―mais 
ricos‖ é igualmente reiterada.  

[3]  Cf., a este respeito, o número especial da revista Lua Nova (nº 54, 
2001), dedicado ao problema do ―Pensar o Brasil‖.  
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