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Resumo: O artigo tem o objetivo de socializar reflexões sobre a função social da universidade pública
brasileira, a partir de uma breve análise de sua trajetória histórica, considerando modelos e concepções desta
instituição desde a sua origem, principais reformas até o Plano de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais - Reuni. Propõe-se, também, a refletir sobre a democratização do acesso à
universidade na contemporaneidade, no âmbito das ações governamentais relativas à expansão e à
diversificação do ingresso no ensino superior público, bem como da responsabilidade social da universidade
junto às camadas mais populares da sociedade, com a finalidade de reduzir as desigualdades e promover a
justiça social por meio do acesso a este segmento de ensino.

Palavras Chave: Universidade, Função Social, Democratização do Acesso.

Abstract: This article aims to socialize reflections about the social function of Brazilian public university, from
a brief analysis of its historical trajectory, considering models and conceptions of this institution since its
origin, major reforms until the Plan of Reorganization and Expansion of Federal Universities - Reuni. It also
proposes to reflect about the democratization access at the contemporary university, imposed under
governmental actions due to the expansion and diversification of enrollment in public higher education, as
well as the social responsibility of the university in relation to the most popular sections of the society in order
to reduce inequalities and promote social justice through access to this segment of education.
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Introdução

Em um cenário de constantes mudanças e transformações globais nas estruturas políticas e econômicas, a
instituição universitária não poderia deixar de sofrer os impactos da contemporaneidade. Paradigmas de
diferentes campos de estudo têm sido revisitados, questionados e até mesmo negados. Ao longo do século XX
se configurou um modelo de conhecimento científico, voltado para si próprio, um conhecimento
predominantemente disciplinar e relativamente descontextualizado das necessidades sociais, voltado para a
formação das elites. Entretanto, esse modelo de conhecimento vem dando sinais de mudança, abrindo espaço
para uma produção contextualizada e dialógica, na proporção em que busca produzir um conhecimento
universitário aplicável, legitimando socialmente a universidade (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008, p. 29).

De acordo com Boaventura Santos (2008), no final dos anos de 1990, iniciou-se um processo de alteração
significativa nas relações entre conhecimento e sociedade, ao ponto dessas mudanças serem capazes de
transformar as concepções de conhecimento e sociedade até então estabelecidas, com implicações múltiplas,
inclusive epistemológicas. Partindo de um ethos universitário em que os investigadores são quem definem os
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problemas científicos a resolver, determinam a sua relevância e ditam as metodologias e os ritmos da
pesquisa, rumo à produção de um conhecimento, em que ciência e sociedade, conhecimento científico e
demais formas de conhecer não representem uma distinção absoluta. “[...] a universidade produz
conhecimento que a sociedade aplica ou não, uma alternativa que, por mais relevante socialmente, é
indiferente ou irrelevante para o conhecimento produzido” (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008, P.29).

Desde o seu surgimento, a universidade tem percorrido o objetivo de gerar e difundir o conhecimento.
Diversos modelos e concepções foram pensados e reformulados ao longo de sua história, atribuindo novas e
diferentes funções a esta instituição secular. Então, se por um lado; ela reserva em sua estrutura elementos
tradicionais, por outro, tem adquirido novos papéis. Nessa conjuntura, definir a real função social da
universidade para o século XXI pode parecer algo fluido e até desafiador. Será ela, a formação vocacional,
herdada do modelo francês?
Ou a ciência livre e desinteressada - característica do modelo alemão?
Estaria na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão?
Ou na formação de alto nível das elites intelectuais?
Ou se assentaria na formação geral humanística?
Ou teria, ainda, como meta atender às demandas da economia ou setor empresarial?
Muitas missões, muitas mudanças.

Não obstante, observa-se que desde a Idade Média a universidade aponta em direção à formação das elites,
voltada para a produção da alta cultura, pensamento crítico e conhecimentos exemplares, científicos e
humanísticos. Essa conjuntura sempre esteve amparada na hierarquização dos saberes, na restrição do
acesso e na credenciação das competências (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008). Assim, com um ensino
magistral e frequentada pela classe alta, a universidade se manteve durante séculos em todo o mundo.

No entanto, ao levar em consideração a natureza de instituição social da universidade e, portanto, a sua
estreita relação com a sociedade, reservada a sua autonomia intelectual, pode-se inferir que a sua função
social, ainda que a universidade passe por transformações desde as mais sutis até as mais consistentes, não
se é mais possível desvinculá-la de seu caráter democrático.

Depois das revoluções sociais do século XX e com as lutas políticas e sociais que elas
provocaram, a educação e a cultura passaram a ser concebidas como parte
integrante da cidadania e, portanto, como direitos dos cidadãos, fazendo com que
além da sua vocação republicana, a universidade tenha-se tornado também uma
instituição social inseparável da ideia de democracia e de democratização de saber
(BERNHEIM; CHAUÍ, 2003, p.18).

Entretanto, a partir da década de 1990, o cenário da educação superior brasileira vem dando sinais de
mudança, a partir das pressões políticas, econômicas e sociais o Estado tem sido levado a promover medidas
visando à ampliação deste segmento de ensino. Podem-se destacar algumas atuações neste sentido, como: a
implantação do sistema de cotas em 2004, a Lei nº 11.096, sancionada em 13 de janeiro de 2005, que
institui o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – que, no
momento, não serão objeto deste texto por se tratar de uma proposta para as instituições privadas – e, a
partir de 2007 o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).

Nessa perspectiva, é objetivo desde trabalho ponderar crítica e reflexivamente, por meio de uma rápida
revisão histórica, sobre o papel que a universidade vem desempenhando ao longo de sua história frente às
camadas mais populares da sociedade face à formação prestada e a democratização de seu acesso, bem
como sobre a maneira pela qual o Estado tem implementado ações que convirjam para essa finalidade.

A Universidade no Brasil: origem e principais reformas

Façamos uma breve incursão na história da universidade no Brasil, “resultante de séculos de colonialismo e
dependência econômica, política e cultural” (ALMEIDA FILHO, 2008), já que questões do passado podem
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refletir na atual conjuntura enfrentada pelas Universidades Federais que, assim como outras instituições, vem
sendo alvo das pressões sociopolíticas e econômicas de um sistema capitalista e uma política neoliberal em
ascensão, sendo levada a provocar mudanças em sua estrutura. Dentre um número amplo de variáveis que
concorrem para tal transformação, aqui serão ressaltadas as exigências sociais e políticas da democratização
da universidade, bem como a oferta de uma formação capaz de concorrer para a universalização do ensino
superior por via do fortalecimento da escola pública.

No Brasil, a origem da universidade se deu em meio à resistência social e política, pois apesar do desejo dos
jesuítas para a sua implantação desde o século XVI, esta encontrava uma forte barreira no rei de Portugal que
proibia qualquer ação que pudesse conduzir a colônia para a independência tanto cultural quanto política.
Sendo assim, a Coroa portuguesa estimulava a elite da época a estudar nas universidades europeias. No
entanto, em 1808, ano da vinda da Família Real para o Brasil, foram criados o Curso Médico de Cirurgia na
Bahia e uma Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, que posteriormente
tornar-se-iam as faculdades de Medicina, dando-se assim, o início do ensino superior brasileiro, e mais tarde
corroboraram para a instalação de dois centros médicos-cirúrgicos nas cidades supracitadas, ponto de partida
para a constituição das atuais Faculdades de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da
Universidade Federal da Bahia (UFBA). É oportuno observar que, a vinda de boa parte da corte portuguesa
trouxe consigo, também, vários problemas médicos e sanitários para se somarem aos aqui já existentes, e
sem condições de demandar a vinda de especialistas de Coimbra, devido a presença ostensiva das tropas de
Napoleão, a solução foi instituir escolas capazes de profissionalizar dentro da própria colônia, provendo-a de
cirurgiões. Contudo, a diplomação em medicina continuaria reservada a Coimbra, podendo-se inferir que o
interesse de Portugal era continuar com controle, não só político, mas também intelectual (SANTOS, 2009, p.
81).

Em 1810 foi instituída a Academia Real Militar onde, mais tarde, foi implantado o núcleo inicial da atual Escola
de Engenharia da UFRJ. Já os cursos jurídicos foram criados em 1827, porém só foram instalados nas cidades
de Olinda e São Paulo no ano seguinte. É importante salientar que tais cursos passaram a ter papel
determinante na formação das elites e, além disso, tornaram-se provedores de membros para a assembleia e
para o governo não só da província, como também para o governo central (FÁVERO, 2006, p.21).

Os jesuítas não eram os únicos que almejavam a criação da universidade no Brasil, várias tentativas foram
imputadas durante os períodos colonial e monárquico, mas sem lograrem êxito, restando ao país contar
apenas com escolas superiores. A verdade é que só a partir da década de 1930, o cenário da educação
superior começa a dar sinais de avanço. Período em que foi instituída a Universidade de São Paulo (USP).
Segundo a história oficial é eleita como a fundadora da universidade brasileira, no que diz respeito a um
projeto acadêmico e institucional pleno “Apesar de baseada em um modelo exógeno transplantado, muitos
autores concordam que a USP foi a primeira universidade no Brasil, criando um paradigma nacional de
instituição universitária no seu sentido mais completo e preciso” (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008, p.132). Foi
nessa época, também, que a sistemática de autorização e reconhecimento de instituições e cursos foi
implementada, o que dava condições para o governo federal regular e controlar a expansão do setor.

Apesar de não ser objetivo deste texto tratar do surgimento das diversas universidades no Brasil, é válido,
aqui, mencionar a criação da Universidade do Distrito Federal em 1934, neste caso, por dois motivos: o
primeiro, pela controvérsia quanto à primazia da criação da primeira instituição superior com o status de
universidade, já que vários autores, diferentemente do que foi relatado acima, afirmam que a esta caberia o
referido mérito de universidade realmente brasileira, fundada pelo pedagogo e filósofo baiano Anísio Teixeira.
A outra razão se dá pelo o empreendimento deste notável intelectual que, durante o seu mandato como
Secretário de Educação do Distrito Federal, convocou nomes da cultura nacional, a exemplo de: Villa-Lobos,
Sérgio Buarque de Holanda, Oscar Niemeyer, dentre outros para pensar de que maneira seria possível aplicar
os princípios da educação democrática no ensino universitário.

A partir daí surgiu um modelo novo de universidade, caracterizado pelo Almeida Filho (2007) como um
“período inegavelmente rico, no qual muitas ideias se concretizaram”. Entretanto, tal projeto foi suprimido, já
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que a ideia de uma educação democrática nesta esfera de ensino não agradou ao então presidente Getúlio
Vargas. Anísio Teixeira foi acusado de socialista, exonerado do cargo, chegando a ser ameaçado de prisão,
levando-o a se refugiar no interior da Bahia. Eventos como estes demonstram a “transferência” do domínio
político e intelectual da alçada de Portugal para a elite nacional. No entanto, as aspas no termo transferência
tem a intenção de relativizá-lo, uma vez que durante muito tempo, quiçá até a atualidade, a força da
influência europeia se faz presente, a exemplo disso tem-se o modelo institucional e pedagógico de natureza
escolástica da Universidade de Coimbra que vai ser copiado na rede de universidades instaladas no Brasil
após a era Vargas. De tal maneira, importaram-se não somente modelos e concepções de ensino, mas
também valores, crenças e simbologias. De acordo com o pensamento de Anísio Teixeira (1988, p. 94), “todo
o passado brasileiro era conservado em cultura estrangeira. A alienação não é uma figura de retórica, mas,
uma realidade. Educaram-nos em uma cultura diversa da local.”, refletindo um desvio do objetivo da
educação que seria o de formar a consciência nacional.

Outro evento ocorrido na década de 1930 que representou significativas mudanças foi a Reforma Francisco
Campos, primeiro titular do recém-criado Ministério da Educação e Saúde, apontou, por meio de decretos, as
razões para a reforma que havia elaborado, a qual implementava alterações nos vários níveis de ensino
(secundário, superior e comercial) no Brasil com forte viés centralizador. Nesta perspectiva, Fávero (2006)
assinala:

Trata-se, sem dúvida, de adaptar a educação escolar a diretrizes que vão assumir
formas bem definidas, tanto no campo político quanto no educacional, tendo como
preocupação desenvolver um ensino mais adequado à modernização do país, com
ênfase na formação de elite e na capacitação para o trabalho (FÁVERO, 2006, p.23).

O decreto N°19.851, de 11 de abril de 1931, promulgou o Estatuto das Universidades Brasileiras, onde em
seu artigo 1°, ficava explicitado o papel do ensino universitário: elevar o nível da cultura geral; estimular a
investigação científica em qualquer domínio do conhecimento humano; habilitar ao exercício de atividades
que requerem um preparo técnico e científico superior; concorrer, enfim, pela educação do indivíduo e da
coletividade, pela harmonia de objetivos entre professores e estudantes e pelo aproveitamento de todas as
atividades universitárias, para a grandeza da Nação e para o aperfeiçoamento da humanidade. O estatuto iria
dispor, também, sobre outras importantes questões, como: a integração das escolas ou faculdades na nova
estrutura universitária, a cátedra e a autonomia da universidade, ainda que de maneira relativa começa a
abrir espaço para a sua futura consolidação. Vale mencionar que no contexto da época, sob o comando do
Governo Provisório, o país contava com uma política autoritária, logo de tendência centralizadora. Conforme
Luiz Antônio Cunha (2004), “No que diz respeito ao setor público superior, a atuação varguista foi
predominantemente de caráter controlador”.

Em 1961, A Lei de Diretrizes e Bases viria conferir à universidade autonomia didática, financeira, disciplinar e
administrativa, tornando-a mais forte. Já em 1968 foi instituída pela Lei nº 5.540/68 a reforma universitária
que iria promover uma grande reestruturação e modernização tanto acadêmica, quanto administrativa nas
universidades brasileiras. Neste episódio não se pode deixar de considerar o papel relevante da mobilização
estudantil que promoveu seminários e debates dentro das universidades e foi às ruas reivindicar a busca de
solução para graves problemas da educação brasileira “É nesse contexto que a participação do movimento
estudantil se dá de forma muito densa [...] fica clara a posição dos estudantes, através da UNE [União
Nacional dos Estudantes], de combater o caráter arcaico e elitista das instituições universitárias” (FÁVERO,
1994, p.150 -151). Contudo, é importante mencionar que segundo Paula (2008), com o golpe militar de
1964, as reivindicações do movimento estudantil e dos professores mais progressistas interessados na
reestruturação da universidade foram distorcidas e absorvidas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) e
pelos consultores norte-americanos responsáveis pelo auxílio na reforma das universidades brasileiras. Assim,
depois dos acordos MEC/USAID (United States Agency for Internacional Development) de 1965 e 1967, e do
Relatório Acton de 1966 a universidade brasileira passa a sofrer forte influência do sistema norte-americano
de ensino.
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Dessa maneira, a Lei nº 5.540/68 responsável pela Reforma de 1968 trouxe em seu bojo o princípio da
racionalidade, assentada na lógica tecnicista e empresarial em torno de critérios como: eficácia, eficiência e
produtividade. O processo educacional associado à produção de uma mercadoria e à relação de
custo-benefício. Dentre algumas características da reforma, estão: estímulo às parcerias entre a universidade
e o setor produtivo, implantação do sistema departamental, o vestibular unificado, o ciclo básico, o sistema
de créditos, a matrícula por disciplina, carreira do magistério e a pós-graduação. Destacaram–se, ainda, a
extinção da cátedra e a expansão do ensino superior, graças à ampliação do número de vagas nas
universidades públicas e o crescimento da rede privada (PAULA, 2008).

Para Almeida Filho (2007) a Reforma de 1968 foi incompleta e nociva em seu resultado final, uma vez que
manteve o que havia de pior no antigo regime, trazendo apenas o que havia de menos relevante do já
testado modelo flexneriano, o que acarretou problemas tanto para o modelo de formação, quanto para a
estrutura institucional. Apesar de as cartas da UNE já preconizarem um formato curricular interdisciplinar e os
colégios universitários, prevaleceu o modelo inspirado na reforma de Cabanis (1808), baseado no regime
vocacional e linear de formação que defendia o racionalismo cartesiano do conhecimento, a pedagogia
analítica, a apologia da tecnologia e o dispositivo de faculdade (ALMEIDA FILHO, 2012).

Em novo contexto político, econômico e social, na década de 1980 ressurgiu o princípio de racionalidade
instrumental para as universidades, principalmente para as públicas. Essas instituições foram caracterizadas
como improdutivas e onerosas pelos governos, sendo levadas a dar conta de sua produtividade. Desta forma,
“tenta-se inserir as universidades na lógica racionalizadora do capital, vinculando-as ao mercado, já que o
Estado se desobriga cada vez mais do financiamento destas instituições” (PAULA, 2008, p.78). É nesta época
que ocorre um crescente processo de macdonaldização do ensino – oferta de filiais “empacotadas” de IES ou
outros cursos superiores em outro país- sobretudo no setor privado para atender às necessidades do mercado
(MOROSINI, 2006). Segundo a análise de Chauí, faz-se necessário exigir que o Estado não encare a educação
como um gasto público ou um serviço, mas como um investimento social que não se constitui em privilégio, e
sim em direito como forma de atribuir à universidade uma nova perspectiva (CHAUÍ, 2003, p.11).

No final dos anos 1990, o crescimento da rede federal de ensino aconteceu por iniciativa das universidades
públicas. Novos cursos foram criados, ampliando o quantitativo de vagas nos Institutos Federais de Ensino
Superior (Ifes), porém tal iniciativa se dava antes de conseguir os recursos financeiros e matérias necessários
para a consecução da expansão, o que só iria ocorrer posteriormente. Dessa forma, caracterizando-se como
uma reforma dotada de autonomia, porém sem apoio.

Com a necessidade de colocar o Brasil em níveis comparáveis aos das nações desenvolvidas, o Plano Nacional
de Educação (PNE) tinha como projeto elevar de 10% em 2007 para 30% em até 2010 o número de jovens
matriculados no ensino superior. Diante da impossibilidade de auferir tais resultados com base na iniciativa
privada, o MEC centralizou seus esforços para o crescimento da universidade pública como meio de elevar a
condição de desenvolvimento do país. Assim, outro momento de expansão ocorreu no primeiro mandato do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja principal característica foi a interiorização das Ifes, contemplando
exigências regionais há muito tempo reivindicadas. Contrariamente à expansão anterior, as iniciativas eram
tomadas pelo Governo Federal, com o mínimo de respeito à autonomia das Ifes. Nesse caso, os recursos
foram alocados paralelamente à ampliação dos cursos, ou seja, na contratação de docentes e no cumprimento
das demais necessidades ocorridas no processo de crescimento. O resultado desse investimento foi a criação
de dez universidades federais, além de 48 novos campi (UFBA, 2010).

Dando continuidade ao projeto de investimento na educação superior, em 24 de abril de 2007 pelo Decreto nº
6.096 foi instituído o Reuni, programa de ampliação física e reestruturação pedagógica do sistema federal de
ensino superior. Tal iniciativa, concebida com o objetivo de duplicar o número de vagas públicas oferecidas
nesse nível de ensino, contava com um orçamento de sete bilhões de Reais para serem investidos dentro de
um prazo de cinco anos. Para implementação desse programa ocorreram formação de grupos de trabalho,
seminários locais e nacionais com estudantes, docentes e servidores, bem como, reuniões com a Associação
Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), processo caracterizado como

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/universidade_publica_brasileira_funcao_social_e_democratizacao_do.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



mais democrático em relação às expansões anteriores e com alocação de recursos realizada antes da
ampliação das vagas.

O Reuni, de acordo com o referido decreto, em seu artigo 1º, traz como meta “criar condições para ampliação
do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da
estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais” (BRASIL/MEC, 2007).
Apresenta como diretrizes, além do aumento de matrículas, principalmente no noturno, criação de novas
arquiteturas curriculares de graduação, preferencialmente não voltadas à profissionalização precoce e
especializada; programas de inclusão social e assistência estudantil, articulação da graduação com a
pós-graduação e da educação superior com a educação básica, dentre outros mecanismos que conduzam à
expansão do sistema superior de ensino. Cabiam às universidades apresentarem propostas
comprometendo-se com metas de eficiência como atingir uma taxa de 90% de conclusão final do programa e
uma relação de 18 alunos para cada docente. É importante dizer que a adesão ao programa foi facultativa,
embora, na época, as 54 universidades brasileiras existentes aderiram ao Reuni. Vale salientar também que,
concluído o prazo do programa, a matriz de distribuição dos recursos financeiros seria alterada, podendo, a
depender do quantitativo de adesão das Ifes, gerar uma menor participação para aquelas unidades que não
fizessem parte do programa.

Entretanto, o Reuni não ocorreu sem polariza-se entre aqueles o defendiam e os que declaravam resistência
ao processo. Houve grande oposição de parte do movimento estudantil, chegando ocorrer invasões em
algumas reitorias. Pesquisadoras como Léda e Mancebo consideram que as consequências dessa proposta
governamental poderiam aprofundar o quadro de precariedade em que se encontravam várias Ifes, além de
comprometer a qualidade de ensino e intensificar a exploração do trabalho docente. Outro agravante seria a
forma de repasse de verbas vinculada à assinatura de um contrato de metas a serem alcançadas dentro dos
prazos estabelecidos (LÉDA; MANCEBO, 2009, p.52).

Vale salientar que a até a reforma das universidades federais brasileiras de 2008, o desenho curricular da
educação superior no Brasil contava apenas com o modelo de influência vocacional, organizado em cursos de
graduação: bacharelados, licenciaturas, habilitações, cursos profissionais de curta, média e longa duração e
residência e pós-graduação: lato sensu e stricto sensu. Hoje, portanto, em 15 Ifes, o currículo possibilita uma
formação humanística, menos especializada a partir do Reuni, com a criação do Bacharelado Interdisciplinar
(BI). Cabe observar que algumas dessas Ifes convivem com os dois modelos de estrutura curricular. Ademais,
foram abertos cursos noturnos e houve, também, o aumento dos cursos de graduação e a recriação, assim
como a ampliação dos programas de pós-graduação.

Na reestruturação da graduação nessas 15 Ifes, o regime de formação por ciclos, influenciados pelo modelo
proposto na reforma Flexner e no Processo de Bolonha, passa a fazer parte da estrutura curricular, assim
organizado: o primeiro ciclo de formação geral, com titulação em bacharel em ciências, artes ou humanidades
que serve de pré-requisito para ingresso no ciclo seguinte, nos Cursos de Progressão Linear (CPL), ou se
preferir, o estudante pode seguir diretamente para a pós-graduação. Com a implantação do BI tem-se em
vista uma formação pautada na epstemodiversidade, na multiculturalidade, na autonomia da pedagogia e na
etnodiversidade. Intenciona-se ainda, proporcionar uma maior integração da graduação com a
pós-graduação, coferindo ao estudante o direito de passar, de fato, pela universidade antes da escolha da
profissão. No momento, quinze universidades já implantaram o Bacharelado Interdisciplinar, mas somente
nas Universidades Federais do ABC, do Pará e do Sul da Bahia, o acesso faz-se apenas por meio do BI
(ALMEIDA FILHO, 2012).

A Universidade na Contemporaneidade e a Democratização do Acesso: desafios e possibilidades

As políticas de inovação do ensino superior brasileiro refletem as transformações pelas quais a sociedade vem
passando, influenciadas por eventos como a globalização, os avanços tecnológicos, as demandas de mercado,
assim como a crescente pressão dos movimentos sociais pela democratização do acesso e equidade. Nessa
perspectiva, a universidade que esteve, durante muito tempo, voltada para si com um viés fortemente
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positivista, vem sendo impulsionada a abrir-se para se adequar aos interesses da sociedade.

De acordo com Chauí (2003), pensar uma universidade sob uma nova perspectiva da formação e da
democratização requer uma centralidade no reconhecimento da função social da educação, implicada com o
desenvolvimento da sociedade. Para a autora, faz-se necessário, entre outras medidas: tomar a educação
superior como um direito do cidadão, logo universal, e defender a universidade pública, não só pela
capacidade de absorver as classes mais populares, mas também pela firme recusa de privatização dos
conhecimentos, evitando que um bem público tenha apropriação privada (CHAUÍ, 2003, p.12).

Segundo Boaventura de Souza Santos (2008) a universidade tem se defrontado com três crises: a primeira, a
crise da hegemonia; fruto das contradições entre as funções tradicionais desempenhadas por esta instituição
e as que lhe foram atribuídas ao longo do século XX. Segmentada entre a produção de alta cultura,
pensamento crítico e conhecimentos exemplares, científicos e humanísticos, direcionadas à formação das
elites desde a Idade Média europeia e a formação de mão de obra qualificada demandada pelo
desenvolvimento capitalista, que exige a criação de padrões culturais médios e de conhecimentos
instrumentáveis. Face à impossibilidade da universidade cumprir cabalmente funções tão opostas, o Estado e
os agentes econômicos buscaram fora dela meios para solucionar o problema. Configura-se, então, a crise
hegemônica, em que a universidade perde a exclusividade e o domínio único para atuar no ensino superior e
na produção do conhecimento. A segunda crise, denominada de crise de legitimidade apresenta uma
contradição entre a hierarquização de saberes especializados através da restrição de acesso, da credenciação
das competências e as exigências sociopolíticas da democratização da universidade e da reivindicação da
igualdade de oportunidades para os filhos das classes populares. A terceira contradição: a crise institucional,
resultado da divisão entre a reivindicação da autonomia na definição dos valores e objetivo da universidade,
bem como a crescente pressão para submetê-la aos critérios de eficácia e produtividade à maneira
empresarial.

Apesar de as três crises estarem interligadas e, portanto, devam ser combatidas conjuntamente por meio de
vastos programas de ação gerados, não só dentro, mas também fora da universidade, aqui, ganhará
relevância a discussão sobre a crise de legitimidade. A referida crise acontece sempre que dada condição
social deixa de ser aceita de maneira consensual pela coletividade.

A função social da universidade passa a ser questionada e pressionada pela sociedade civil a incorporar
mudanças que tornasse o seu acesso mais justo. Nessa conjuntura, em 2004 o Projeto de Lei nº 3627
(BRASIL/MEC, 2004) instituiu o Sistema Especial de Reserva de Vagas para estudantes egressos de escolas
públicas, em especial negros e indígenas, nas Instituições Públicas Federais. Essas vagas deverão ser
preenchidas obedecendo à proporção mínima de autodeclarados negros e indígenas, igual à proporção da
composição étnica de cada unidade da Federação onde está instalada a instituição.

No entanto, tal medida não ocorreu consensualmente, geradora de muita polêmica, é resultado da
organização e atuação das entidades estudantis e movimentos sociais, entre eles, com destaque para os
movimentos negros, em prol de uma educação que não seja privilégio de poucos, mas que se configure em
um direito material de todos. As discussões em torno da democratização do acesso às universidades públicas
permanecem acentuadas, especialmente no âmbito das políticas de expansão de vagas, conforme discutido
anteriormente neste texto, e em função da ampliação condicionada a mecanismos de seleção e diversificação
do ingresso. As discussões de polarizam, de um lado, pela defesa da educação para todos assentada no
princípio liberal da universalidade, em que todos os níveis educacionais estariam disponíveis a todos,
independentemente de origem socioeconômica ou cultural, esquecidas as diferenças individuais, condicionado
apenas à questão da meritocracia. Concepção que ganhou força a partir dos anos de 1960 quando ocorreu,
simbolicamente, a queda dos muros da universidade. Sendo Maio de 1968 uma data que representa a
chamada da sociedade para um direito que lhe assistia, mas constantemente negado pela instituição.
Momento em que há grande repercussão dos debates em torno da democratização do ensino, de
oportunidades, de vagas e de carreiras (ALMEIDA FILHO, 2008; FRANCO, 2000).
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Por outro lado, para alguns, a ideia de efetiva democratização do acesso perpassa pelas diferenças sociais,
econômicas e etnicorraciais, baseada no fundamento de que para haver igualdade, deve-se oferecer um
tratamento desigual para aqueles que estão em desigualdade de condições. Dessa maneira, além do aumento
de vagas por meio de expansão do sistema, faz-se necessário a adoção de mecanismos de acesso, em que
conceito de mérito seja recontextualizado. Nessa perspectiva, o mérito deve ser avaliado a partir da
capacidade de superação dos estudantes face aos obstáculos encontrados e ao empenho despendido, ainda
que o resultado alcançado não seja o mesmo daqueles que se encontravam em melhores condições. Nesse
sentido, alguns pesquisadores defendem que os estudantes de minorias étnicas ou sociais devem ser incluídos
na educação superior respeitando a mesma proporção que existem na sociedade; enquanto que outros,
diante da presença de uma hierarquia social e econômica das profissões que, ao longo da história,
configurou-se na universidade, apoiam a inclusão igualitária nos cursos de maior prestígio social
(MOEHLECKE, 2004).

Contudo, para muitos estudiosos o funil das desigualdades se estabelece na educação básica. Assim, a
democratização do ensino superior seria algo inviável, sem que antes haja, portanto, a promoção do
fortalecimento dos graus que o antecede, em especial, o ensino médio. “[...] é neste nível de ensino que se
definem as possibilidades de ingresso dos jovens nos diferentes estabelecimentos de ensino superior no país”
(SAMPAIO et al, 2000, p. 55). Nessa perspectiva, é importante refletir, também, sobre o efetivo papel da
universidade no sentido de fortalecer o ensino fundamental e o ensino médio. Conforme Santos (2008), a
reconquista da legitimidade da universidade perpassa por cinco áreas: acesso; extensão, pesquisa e ação;
ecologia de saberes; universidade e escola pública. Para o autor, entre as ideias-mestras pelas quais se deve
pautar a área de acesso, reside a ideia de que nos países onde boa parte da discriminação se assenta nas
barreiras no nível do ensino básico, a universidade deve promover parcerias no domínio pedagógico e
científico com as escolas públicas (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008).

Sabemos que há um canal de reverberação muito eficiente que repercute os
problemas do ensino fundamental no ensino superior e vice-versa. Há um clamor
crescente de que as pesquisas desenvolvidas pelos cursos de pós-graduação stricto
sensu deixem de ser apenas sobre as escolas e passem a ser para as escolas, e de
que cada vez mais, os/as docentes escolares, como atores, estejam a par do que a
“tecnologia educacional” tem produzido. Esta pauta se inscreve em uma agenda mais
extensa de ampliação das vagas no sistema público universitário, de inserção da
população no ensino superior com a conseqüente quebra do elitismo que persiste no
ensino superior brasileiro, ampliação e diversificação da formação seja no campo da
profissionalização, no campo científico ou das “humanidades” (NASCIMENTO; JESUS,
2010, p.269).

Assim, pode-se dizer que a qualidade e o acesso ao ensino superior não se assentam apenas em si próprio,
mas em uma integração com outros graus do ensino público. Nesse sentido, Chauí também assinala: “[...]
Sem uma reforma radical do ensino fundamental e do ensino médio públicos, a pretensão republicana e
democrática da universidade será inócua. A universidade pública tem que se comprometer com a mudança no
ensino fundamental e no ensino médio públicos” (CHAUÍ, 2003, p.13). Segundo a autora, a baixa qualidade
nesses níveis de ensino tem conduzido os filhos das classes mais favorecidas para as escolas privadas e, com
o preparo de alta qualidade, são eles que irão concorrer em melhores condições às universidades públicas.
Assim sendo, a educação superior pública tem sido conivente com a enorme exclusão sociocultural dos
estudantes provenientes de classes populares que não têm oportunidade de passar da escola pública para a
universidade pública (CHAUÍ, 2003). Só a partir da penetração dos segmentos sociais excluídos na
universidade é possível conferir-lhe a designação de universidade social, transformando-a em uma instituição
de mobilidade social e inserção política (SANTOS; ALMEIDA FILHO, 2008).

Considerações finais

Desde sua gênese a universidade tem a missão histórica de estabelecer-se como instituição da cultura,
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passando mais tarde a absorver a função da formação profissional, a princípio, destinada à esfera política e
dominante das próprias instituições. Com o Renascimento, as artes e as profissões passaram a ser de domínio
das elites, em consequência a universidade passou a se dedicar à formação desse segmento social. No século
XIX, a instituição incorpora a missão da produção do conhecimento, baseada na pesquisa e na ciência, de
certo modo, para atender à produção capitalista. Assim, as universidades brasileiras carregam em si, toda
essa historicidade e influências em seus modelos e concepções, bem como o reflexo da conjuntura
sociopolítica local de cada época. Na contemporaneidade, dentro do cenário brasileiro são perceptíveis as
mudanças, ainda que paulatinamente, tanto no plano epistemológico, quanto no campo político no sentido de
a universidade juntamente com as ações governamentais, cada vez mais, legitimar a sua função social junto
às demandas da sociedade que clamam pela democratização do acesso. No contexto epistemológico, a
universidade tem caminhado para a implantação de novas arquiteturas curriculares, para a conexão de novos
saberes - “referências inclusive ao sagrado, ao transpessoal, as representações míticas, artísticas, todas elas
irredutíveis à interpretação científica” (BARBIER, 1997, p.161 apud MACEDO, 2007, p.76), assim como para a
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, haja vista a complexidade de alguns problemas e a dificuldade
para resolvê-los de modo disciplinar. Já no âmbito político, a necessidade da universidade contribuir, de
maneira mais contundente, para a diminuição das iniquidades sociais a tem impulsionado a abrir-se para
novas caras e cores, alijadas do acesso a esse bem público, seja devido a sua condição social, étnica ou
cultural.

O Estado, por sua vez, na maior parte do tempo, vive em um grande contracenso. Com o papel de
representar os interesses da sociedade, por meio de ações governamentais que assegurem, no mínimo, os
direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos brasileiros, destacando-se aqui o direito à educação e
o reconhecimento de que todos são iguais perante a lei. O Estado se dividiu; ora para atender os interesses
internacionais e, consequentemente, ao mercado, ora para viabilizar a formação das elites nacionais. No
entanto, apenas recentemente, diante das reiteradas reivindicações dos movimentos sociais, das entidades
estudantis, enfim da sociedade civil, o governo tem se lançado na consecução de políticas no sentido de
ampliar o número de vagas das universidades públicas e democratizar o seu acesso. Para reduzir as
desigualdades sociais faz-se condição sine qua non, criar oportunidades a partir de ações conjuntas que
articulem universidade, Estado e sociedade. Nesse contexto, consolidar o tripé: expansão, política de reseva
de vagas e escola pública poderá fortalecer o processo de democratização do acesso à universidade pública.

Os últimos governos têm dedicado esforços em função de expandir o ensino superior brasileiro, o que trouxe
certo incremento para o setor. O governo do Presidente Luiz Inácio da Silva colocou no rol de prioridades a
política de inclusão social. No âmbito educacional, entre outras medidas, estavam a ampliação da reserva de
vagas no ensino superior, a expansão do sistema por meio da criação de novas universidades e centros
federais tecnológicos, bem como pela política de interiorização. No entanto, tal crescimento deve vir
acompanhado de outras ações que o subsidiem no sentido de a qualidade da educação prestada favorecer
efetivamente a inserção cultural e a mobilidade social das classes mais populares.
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