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SANTOS, B. S. A universidade do século XXI: Para uma reforma democrática e 

emancipatória da universidade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005.  

 

“[...] nos últimos trinta anos a crise institucional da universidade na grande maioria dos países 

foi provocada ou induzida pela perda de prioridade do bem público universitário nas políticas 

públicas e pela consequente secagem financeira e descapitalização das universidades públicas 

[...]”. (p.8) 

 

“A perda de prioridade na universidade pública nas políticas públicas do Estado foi, [...] o 

resultado da perda geral de prioridade das políticas sociais (educação, saúde, previdência) 

induzida pelo modelo de desenvolvimento económico conhecido por neoliberalismo [...]. Na 

universidade pública ele significou que as debilidades institucionais identificadas [...] em vez 

de servirem de justificação a um vasto programa político-pedagógico de reforma da 

universidade pública, foram declaradas insuperáveis e utilizadas para justificar a abertura 

generalizada do bem público universitário à exploração comercial [...]”. (p.9-10) 

 

“A [...] mercadorização da universidade. Identifico neste processo duas fases. Na primeira, [...] 

expande-se e consolida-se o mercado nacional universitário. Na segunda, [...] emerge [...] o 

mercado transnacional da educação superior e universitária [...]. Ou seja, está em curso a 

globalização neoliberal da universidade. [...] A nova transnacionalização é muito mais vasta 

que a anterior e a sua lógica, ao contrário desta, é exclusivamente mercantil”. (p.10-11) 

 

“Os dois processos marcantes da década – o desinvestimento do Estado na universidade pública 

e a globalização mercantil da universidade [...]. São os dois pilares de um vasto projecto global 

de política universitária [...], transformando-o num vasto campo de valorização do capitalismo 

educacional. Este projecto, que se pretende de médio a longo prazo, comporta diferentes níveis 

e formas de mercadorização da universidade [...]. Quanto aos níveis, é possível distinguir dois. 

O primeiro nível [...] consiste em induzir a universidade pública a ultrapassar a crise financeira 

mediante a geração de receitas próprias [...]. O segundo nível consiste em eliminar 

tendenciosamente a distinção entre universidade pública e universidade privada [...]”. (p.11-12) 

 

“[...] a universidade pública tem tido, em geral, poder para reduzir o âmbito da descapitalização 

[...]. O êxito desta estratégia depende em boa medida do poder da universidade pública e seus 
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aliados políticos para impedir a emergência significativa no mercado das universidades 

privadas [...]”. (p.12-13) 

 

“O caso do Brasil [...]. Basta referir o relatório do Banco Mundial [...], a solução está na 

ampliação do mercado universitário, combinado com a redução dos custos por estudante e com 

a eliminação da gratuidade do ensino público [...]”. (p.14) 

 

“[...] O desenvolvimento do ensino universitário [...], assentou, por um lado, nos êxitos da luta 

social pelo direito à educação, traduzida na exigência da democratização do acesso à 

universidade, e, por outro lado, nos imperativos da economia que exigia uma maior qualificação 

da mão de obra nos sectores-chave da indústria [...]”. (p.14-15) 

 

“[...] A disponibilidade global de mão de obra qualificada fez com que o investimento na 

universidade pública [...] baixasse de prioridade e se tornasse mais seletivo em função das 

necessidades do mercado [...], emergiu uma outra contradição entre a rigidez na formação 

universitária e a volatilidade das qualificações exigidas pelo mercado. Essa contradição foi 

contornada, por um lado, pela criação de sistemas não-universitários de formação por módulos 

e, por outro lado, pela pressão para encurtar os períodos de formação universitária e tornar a 

formação mais flexível e transversal e, finalmente, pela educação permanente. [...] a 

universidade, transforma-se, ela própria, gradualmente, num objeto de concorrência, ou seja, 

num mercado”. (p.15-16)  

 

[...] A eliminação da gratuidade do ensino superior e a substituição de bolsas de estudo por 

empréstimos foram os instrumentos da transformação dos estudantes de cidadãos em 

consumidores [...]. O objectivo é pôr fim à democratização do acesso à universidade e ao efeito 

de massificação que ela provocara [...]”. (p.16-17) 

 

“[...] analistas financeiros têm chamado a atenção para o potencial de a educação se transformar 

num dos mais vibrantes mercados do século XXI [...]. O crescimento do capital educacional 

tem sido exponencial e as taxas de rentabilidade são das mais altas [...]”. (p.18) 

 

“As ideias que presidem à expansão futura do mercado educacional são as seguintes: 1. 

Vivemos numa sociedade de informação [...]. 2. A economia baseada no conhecimento exige 

cada vez mais capital humano [...]. 3. Para sobreviver, as universidades têm que estar ao serviço 
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destas duas ideias mestras – sociedade de informação e economia baseada no conhecimento 

[...]. 4. Nada disto é possível na constância do paradigma institucional e político-pedagógico 

que domina as universidades públicas [...]. 5. [...] o atual paradigma institucional da 

universidade tem que ser substituído por um paradigma empresarial a que devem estar sujeitas 

tanto as universidades públicas, como as privadas [...]. São estas as ideias que presidem à 

reforma da educação proposta pelo Banco Mundial [...]”. (p.19-20) 

 

“O zelo reformista do Banco dispara [...] onde identifica as deficiências da universidade pública 

e, nelas, a posição de poder dos docentes é um dos principais alvos [...]. O poder na universidade 

deve deslocar-se dos docentes para os administradores treinados para promover parcerias com 

agentes privados. [...] o poder dos docentes e a centralidade da sala de aula declinará [...] à 

medida que se for generalizando o uso de tecnologias pedagógicas on line [...]”. (p.21) 

 

“[...] a transnacionalização neoliberal da universidade ocorre sob a égide da Organização 

Mundial do Comércio no âmbito do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS). A 

educação é um dos doze serviços abrangidos por este acordo e o objectivo deste é promover a 

liberalização do comércio de serviços através da eliminação [...] das barreiras comerciais [...]”. 

(p.22) 

 

“O GATS distingue quatro grandes modos de oferta transnacional de serviços universitários 

mercantis: [...]. A oferta transfronteiriça consiste na provisão transnacional do serviço sem 

que haja movimento físico do consumidor [...]. O consumo no estrangeiro consiste na provisão 

do serviço através do movimento transnacional do consumidor [...]. [...] a presença comercial 

[...] consiste em o produtor privado de educação superior estabelecer sucursais no estrangeiro 

a fim de aí vender os seus serviços [...]. [...] a presença de pessoas consiste na deslocação 

temporária ao estrangeiro de fornecedores de serviços sediados num dado país, sejam eles 

professores ou pesquisadores [...]”. (p.23-24) 

 

“[...] Os EUA, a Nova Zelândia e a Austrália são os mais entusiasmados com os benefícios do 

GATS [...], pois são os países mais exportadores de mercadorias universitárias e, como tal, são 

os que tem mais a ganhar com a eliminação das barreiras comerciais [...]”. (p.25) 

 

“O conhecimento universitário [...] foi, [...] um conhecimento predominantemente disciplinar 

cuja autonomia impôs um processo de produção relativamente descontextualizado em relação 
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as premências do quotidiano das sociedades. [...] ao longo da última década, se deram alterações 

que desestabilizaram este modelo de conhecimento e apontaram para a emergência de um outro 

modelo [...] o conhecimento pluriversitário”.  (p.28-29) 

 

“[...] o conhecimento pluriversitário é um conhecimento contextual na medida em que o 

princípio organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser dada [...]. É um 

conhecimento transdisciplinar, [...] tem tido a sua concretização mais consistente nas parcerias 

universidade-indústria e, portanto, sob a forma de conhecimento mercantil [...]. O 

conhecimento pluriversitário substitui a uniteralidade pela interactividade, [...] enormemente 

potenciada pela revolução nas tecnologias de informação e de comunicação”. (p.29-31) 

 

“A passagem do conhecimento universitário para o conhecimento pluriversitário é, portanto, 

um processo muito mais amplo que a mercantilização da universidade e do conhecimento por 

ela produzido [...]. É, [...] uma transformação eminentemente política”. (p.32) 

 

“[...] a universidade pública [...] sempre esteve ligada à construção do projecto de país. [...] 

Trata-se de conceber projectos de desenvolvimento ou de modernização nacionais, 

protagonizados pelo Estado [...]”. (p.33) 

 

“A incapacidade política do Estado e do projecto nacional repercutiu-se numa certa 

incapacidade epistemológica da universidade e na criação de desorientação quanto as suas 

funções sociais [...]”. (p.34-35) 

 

“[...] o novo contexto global exige uma total reinvenção do projecto nacional sem o qual não 

haverá reinvenção da universidade [...]”. (p.36) 

 

“[...] há ainda um terceiro fator, [...] responsável pelo abalo da universidade. Trata-se do 

impacto das novas tecnologias de informação e comunicação na proliferação das fontes de 

informação e nas possibilidades de ensino-aprendizagem à distância. [...] esta transformação é 

responsável por mais uma desigualdade ou segmentação no conjunto global das universidades, 

a fractura digital”. (p.36) 

  

“[...] o único modo eficaz e emancipatório de enfrentar a globalização neoliberal é contrapor-

lhe uma globalização alternativa, uma globalização contra-hegemónica [...] da universidade 
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enquanto bem público significa [...]: as reformas nacionais da universidade pública devem 

reflectir um projecto de país centrado [...] em contextos de produção e de distribuição de 

conhecimentos cada vez mais transnacionalizados [...]”. (p.38-39)  

 

“[...] a globalização contra-hegemónica da universidade como bem público [...] tem que ser 

sustentado por forças sociais disponíveis e interessadas em protagoniza-lo. O primeiro 

protagonista é a própria universidade pública [...]. O segundo protagonista [...] é o Estado 

nacional [...]. O terceiro protagonista [...] são os cidadãos individualmente ou colectivamente 

organizados [...]”. (p.42-43) 

 

“[...] a reforma da universidade pública e seus protagonistas decorrem dos seguintes princípios 

orientadores. 1. Enfrentar o novo com o novo [...]. 2. Lutar pela definição da crise [...]. 3. Lutar 

pela definição de universidade [...]. 4. Reconquistar a legitimidade [...]”. (p.44-48) 

 

“[...] a luta pela legitimidade vai [...] ser cada vez mais exigente e a reforma da universidade 

deve centrar-se nela. São cinco as áreas de acção neste domínio: acesso; extensão; pesquisa-

acção; ecologia de saberes; universidade e escola pública [...]”. (p.48) 

 

“[...] Na maioria dos países os factores de discriminação, sejam eles a classe, a raça, sexo, ou 

etnia, continuaram a fazer do acesso uma mistura de mérito e privilégio. [...] Entre as ideias-

mestras por que se deve pautar a área do acesso, distingo as seguintes: 1. Nos países onde a 

discriminação do acesso à universidade assenta, [...] a reforma progressista da universidade, 

[...] deve dar incentivos à universidade para promover parcerias activas, do domínio pedagógico 

e científico, com as escolas públicas. 2. A universidade pública deve permanecer gratuita e aos 

estudantes das classes trabalhadoras devem ser concedidas bolsas de manutenção e não 

empréstimos [...]. As bolsas devem ser concedidas mediante contrapartidas de trabalho em 

actividades universitárias no campus ou fora do campus. [...] 3. Nas sociedades multinacionais 

ou pluri-culturais, onde [...] as discriminações raciais e étnicas devem ser confrontadas 

enquanto tal programas de acção afirmativa (cotas e outras medidas) [...] a discriminação racial 

ou étnica ocorre em conjunção com a discriminação de classe [...] No Brasil, as políticas de 

acção afirmativa assumem hoje grande destaque [...]. Em resposta à crescente pressão de 

movimentos sociais pela democratização do acesso ao ensino superior, [...] o Governo [...] 

lançou [...] o programa “Universidade para Todos” (PROUNI) que preconiza uma acção 

afirmativa baseada em critérios raciais e sócio-económicos. Dois projectos de lei [...] definem 
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o escopo e os instrumentos dessa nova política de inclusão social no ensino superior. O primeiro 

projecto prevê bolsa de estudo integral para alunos de baixa renda a conceder pelas próprias 

instituições privadas de ensino superior [...]. A segunda proposta [...] determina que as 

instituições públicas federais de educação superior deverão destinar pelo menos 50% das suas 

vagas para estudantes das escolas públicas. Estas vagas, [...] deverão ser distribuídas de forma 

a reflectir a composição étnica de cada unidade da Federação [...] 4. A avaliação crítica do 

acesso e, portanto, dos obstáculos ao acesso [...] deve incluir explicitamente o carácter colonial 

da universidade moderna [...]”. (p.50-53) 

 

“[...] A pesquisa-acção e a ecologia de saberes são áreas de legitimação da universidade que 

transcendem a extensão uma vez que tanto actuam ao nível desta como ao nível da pesquisa e 

da formação. [...] a nova centralidade a conceder à pesquisa-acção deve-se ao facto de a 

transnacionalização da educação superior trazer no seu bojo o projecto de transformar a 

universidade num centro de pesquisa-acção ao serviço do capitalismo global [...]”. (p.55) 

 

“[...] A ecologia de saberes é um aprofundamento da pesquisa-acção [...] é, [...] uma forma de 

extensão ao contrário, de fora da universidade para dentro da universidade. Consiste na 

promoção de diálogos entre o saber científico ou humanístico, que a universidade produz, e 

saberes leigos, populares, tradicionais, [...] que circundam a sociedade [...]. Quer a pesquisa-

acção, quer a ecologia de saberes situam-se na procura de uma reorientação solidária da relação 

universidade-sociedade [...]. As oficinas de ciências são apenas um entre vários exemplos de 

como a universidade, [...] poderá assumir uma orientação solitária tanto na formação dos seus 

estudantes como nas suas actividades de pesquisa e de extensão [...]”. (p.56-59) 

 

“[...] vincular a universidade à educação básica e secundária [...] uma área fundamental na 

reconquista da legitimidade da universidade [...] um tema específico: o saber pedagógico. Este 

tema abrange três sub-temas: produção e difusão de saber pedagógico; pesquisa educacional; e 

formação dos docentes da escola pública [...]”. (p.60) 

 

“[...] a universidade está sobretudo empenhada na defesa do status quo. Romper com essa 

percepção deve ser um dos objetivos centrais de uma reforma universitária progressista e 

democrática [...]. Entre outras directrizes, a reforma aqui defendida deve propugnar: 1) 

Valorização da formação inicial [...] com os programas de formação continuada; 2) 

Reestruturação dos cursos de licenciatura [...]; 3) Colaboração entre pesquisadores 
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universitários e professores das escolas públicas na produção e difusão do saber pedagógico 

[...]; 4) Criação de redes regionais e nacionais de universidades públicas para [...] programas de 

formação continuada [...]”. (p.62-63) 

 

“A popularidade com que circulam hoje, [...] os conceitos de “sociedade de conhecimento” e 

da “economia baseada no conhecimento” é reveladora da pressão que tem sido exercida sobre 

a universidade para produzir o conhecimento necessário ao desenvolvimento tecnológico que 

torne possível os ganhos de produtividade e de competitividade das empresas [...]”. (p.63-64) 

 

“[...] a reforma progressista da universidade como bem público deve pautar-se pelas seguintes 

ideias: 1. É crucial que a comunidade científica não perca o controle da agenda de pesquisa 

científica [...]. 2. As agências públicas de financiamento da pesquisa devem regular [...] o 

controle da agenda por parte da comunidade universitária em nome de interesses sociais [...] 

relevantes [...]. O tema mais polémico [...] é a do patenteamento do conhecimento”. (p.65-66)  

 

“A quinta grande área da reforma democrática e emancipatória da universidade diz respeito ao 

domínio institucional. [...] A reforma institucional [...] visa fortalecer a legitimidade da 

universidade pública [...] com vista a fortalecer a possibilidade de uma globalização alternativa. 

As suas áreas principais podem resumir-se nas seguintes ideias: rede, democratização interna e 

externa, avaliação participativa”. (p.68-69) 

 

“[...] a reforma da universidade como bem público tem de pautar-se por este princípio: compete 

ao Estado fomentar a universidade pública, não lhe compete fomentar a universidade privada; 

a relação do Estado com esta última deve ser qualitativamente diferente: uma relação de 

regulação e fiscalização [...]”. (p.83) 

 

“[...] a universidade enquanto bem público é hoje um campo de enorme disputa [...]. A direcção 

em que for a reforma da universidade é a direcção em que está a ir a reforma do Estado. [...] a 

disputa é uma só, algo que os universitários e os responsáveis políticos devem ter sempre 

presente”. (p.88)   

 

 

ii Fichamento de transcrição textual 

                                                           


