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istórica e conceitualmenle, a razão de ser da universidade é a universalidade,
mas esta afirmação muito pouco nos ajuda a pensar o problema atual da
universidade. Como muitos truísmos, a verdade que ele encerra acha-se obscurecida pela incapacidade de nossa época para pensar e reconhecer o solo fundamental em que germinou a verdade que esteve na base das realidades instituídas. Que u m
dia tenham existido a condição e a necessidade de instituir a universalidade como
articulação manifesta do Saber é algo que subjaz de forma quase completamente oculta
nas histórias documentais da universidade. Isto nos põe diante do grave problema da
perda do arquétipo, no duplo sentido de paradigma instaurador e de fundamento
diretor. Por isto vamos ignorar aqui a questão da origem real e nos concentrar na
investigação do sentido. Desta forma nos moveremos desde o princípio na realidade
cultural dada em que se insere presentemente a universidade e, nela, as Humanidades
e a Filosofia. A caracterização completa de nossa realidade cultural e o esclarecimento
das motivações históricas do quadro atual de nossas representações é tarefa que nos
ultrapassa. Contentar-nos-emos, portanto, em adotar como fio condutor destas considerações a constatação de que a universidade se inscreve n u m mundo caracterizado
pela fragmentação da experiência cultural. A diversificação do conhecimento, o alto
grau de especialização trazido pelo progresso científico e pela divisão das tarefas
cognitivas, bem como a pluralidade e a velocidade do processo de conhecimento não
apenas tornaram quase estanques os diversos domínios de especialização como tornaram impossível ao homem comum e mesmo ao intelectual que não esteja diretamente
vinculado às tarefas científicas uma percepção, mesmo geral, deste domínio cultural'.
Tampouco no interior do domínio do trabalho científico é possível uma visão coordenada dos vários campos, dos diversos "estados da arte" e das possibilidades de desenvolvimento e conseqüências. T u d o que sabemos é que, devido aos fatores que
condicionaram seu aparecimento e inspiraram seus métodos, a ciência tem e terá sempre diante de si u m vasto caminho a percorrer na busca progressiva de intelecção do murxlo.
yjr
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No campo das Humanidades, tem-se observado também u m grande avanço da especialização, certamente inevitável devido às injunções históricas do conhecimento, mas
que traz em si u m grande risco de empobrecimento cultural. Já se torna difícil, em
várias disciplinas particulares, preservar uma "cultura" geral que represente u m domínio razoável das linhas mestras do domínio científico, tanto no que diz respeito à
história da ciência como aos seus cruzamentos sincrônicos. Que dizer, então, de uma
"cultura humanística" que permitisse uma visão crítica e fundamentada das inter-relações entre os diversos campos? Estamos diante da questão, o mais das vezes
evitada, de avaliar os aspectos positivo e negativo do avanço do conhecimento. A
cautela que o assunto exige não nos exime de perguntar até que ponto a autonomia das
especialidades e a constante criação de novas áreas de especificidade não estariam
provocando certa desarticulação do conhecimento do ponto de vista de seu valor e de
seus fins últimos.
A Filosofia ocupa neste cenário uma posição ambígua que deriva de sua singularidade.
Certamente não é uma especialidade em si mesma, pois alimenta-se da reflexão sobre
a não-filosofia; tampouco pode, legitimamente, dividir-se em especialidades pois sua
história e seus temas não podem sofrer recortes que não sejam estritamente provisórios
e metodológicos. Por outro lado, já não tem como estender a sua reflexão á totalidade
do que pode ser apreendido pelo conhecimento e experimentado pelo homem. A perda
progressiva dos domínios objetivos por via do processo histórico de avanço e especialização do conhecimento é ilustrativa da ambigüidade a que nos referimos antes. Esta
perda pode ser interpretada como progressivo esvaziamento dos conteúdos objetivos
do conhecimento filosófico; e pode ser vista também como o testemunho de que a
instabilidade originária da Filosofia e a mobilidade da reflexão constituem, verdadeiramente, o que há de específico no saber filosófico. Nesta última hipótese, a Filosofia
escapará sempre à especialização sem contudo deixar de ser atingida, na própria constituição de seu trabalho reflexivo, pela fragmentação crescente do conhecimento objetivo do mundo.
Independente de como se avaliem as direções do processo de conhecimento, o certo é
que há u m mal-estar na uruversidade que deriva de uma dúvida acerca de seu lugar
e de seu sentido. Quase sempre esta questão é tratada inadequadamente, porque a
universalidade é uma velha questão que poucos se lembram de mencionar quando
tratam da crise da universidade. O nível mais superficial — e aquele em que muitas
vezes a discussão se dá — nos revela os efeitos do processo histórico de avanço e
especialização do conhecimento. A universidade não pode deixar de refletir o estado
atual do saber, e as dificuldades de inter-relação constituem apenas a contrapartida do
progresso em cada uma das áreas tomadas em particular. Neste sentido a universidade
como corpo orgânico é coisa do passado: querer reverter a pluralidade seria o mesmo
que interferir na autonomia dos diversos campos de conhecimento especializado. A
universidade deve permanecer formalmente unificada apenas devido às vantagens de
coordenação administrativa e de certas oportunidades isoladas de interdisciplinaridade, podendo, acessoriamente, beneficiar-se de certo prestígio que a tradição, por inércia, nos legou. Há ainda aqueles que, movidos por interesses mais determinados, concedem na manutenção da universidade, mas com as modificações que a adaptem a
certos parâmetros do objetivismo científico e a presumidas necessidades sociopolíticas
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da contemporaneidade. O que em gerai está implícito nesta segunda concepção é que
a sociedade científico-tecnológica exige u m sistema universitário voltado para as prioridades do progresso técnico-científico e à altura da civilização industrial. As áreas de
Humanidades, mormente as de perfil mais "clássico", poderiam ser mantidas como
meio de absorção da parcela de pretendentes que se situam à margem do mercado
profissional, seja por opção, seja por incapacidade. Em certas circunstâncias, estas
mesmas áreas poderiam encarregar-se de uma certa ilustração mundana dos futuros
tecnocratas. Em qualquer uma das duas perspectivas citadas, não se admite que entre
o universo científico-tecnológico e o campo das Humanidades se processe uma relação
acadêmica guiada por parâmetros de formação integral. Não é difícil notar que a
interpretação na qual está baseada esta recusa é aquela que vê na impossibilidade de
uma universidade real também a impossibilidade da formação n u m sentido integrador
das diferentes dimensões da experiência humana.
O mal-estar que antes mencionamos repousa fundamentalmente na necessidade conjuntural de manter-se a universidade da qual está ausente a universalidade. Tendo em
vista o caráter irremediável desta ausência, apela-se para estratagemas de planificação
e reformas que confiram ênfase ao perfil "moderno" mantendo as áreas tradicionais,
até que a plena consolidação deste perfil as dissolva naturalmente. Importa notar que
a irresolução que caracteriza a crise da universidade provém de ainda existir certa
necessidade política de se manter no sistema universitário algo daquilo que o originou,
como meio de preservar a densidade institucional e o lastro histórico formados na
tradição. A conseqüência que se poderia extrair desta análise é que, se ainda há u m
espaço político-institucional que se configura como o lugar da universidade, a este
lugar já não corresponde mais o sentido de u m espaço de universalidade articulada. A
crise da universidade é portanto conseqüência e sintoma do que se poderia chamar de
enfraquecimento dos laços entre universidade e cultura. O simples fato de que se pode
atualmente perguntar pelo sentido da universidade no universo da cultura o demonstra com suficiente clareza. Se compararmos a discussão que hoje se processa com
aquela que, na primeira metade do século XIX ocorreu na Alemanha acerca da "questão da universidade", certas diferenças se tornarão patentes. Quando Fichte, Schelling,
Humboldt, Schleiermacher e Hegel intervém no debate sobre a questão, entre 1802 e
1816, não o fazem exclusivamente para atender ao apelo das circunstâncias. A leitura
dos textos^ revela que, em cada u m dos autores, as propostas encontram-se alicerçadas
numa teoria da História e em orientações filosóficas determinadas. Isto significa que,
no debate em questão, pressupunha-se que não se pode pensar a organização universitária a não ser filosoficamente, isto é, situando tal organização na história do saber e
numa relação reflexivamente estat)elecida entre Educação e Filosofia. O que está em
jogo na opção por esta ou aquela organização da universidade é nada menos que as
relações entre pensamento, ação e realidade. A maneira como tais relações serão trabalhadas institucionalmente n u m sistema de ensino depende substancialmente de uma
meditação sobre a essência do saber, e não concerne apenas aos modos de sua transmissão. O fato de que o debate é filosófico demonstra que a visão da universidade
como lugar de formação é natural na Alemanha deste período. Não significa apenas
situar a Filosofia no centro do sistema universitário, dado que releva da tradição. Mais
do que isto, trata-se de estabelecer qual será a "filosofia da universidade", isto é, como
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será encaminhado o problema da formação orgânica de u m indivíduo de forma a que
ele se torne apto a assumir sua maturidade cultural. O percurso destes textos revela
que podemos estabelecer de imediato relações entre a proposta de organização universitária e a filosofia de cada autor. Isto demonstra a ligação orgânica entre Filosofia,
Educação e Cultura. Não se trata apenas de propugnar a hegemonia desta ou daquela
filosofia. O próprio conflito se inscreve numa visão de mundo em que o pensamento
reflexivo é visto como o centro da cultura: daí é que decorre o lugar da Filosofia no
sistema educacional. Esta inseparabilidade entre reflexão e ação educacional no âmbito
da organização institucional é signo do vigor e da organicidade profunda da cultura.
E nesta dimensão que já não se pode mais pensar a universidade. E pode-se dizer que,
por uma infelicidade a mais premente hoje, quando este pensamento não existe, do
que na época de Schelling e Fichte, quando isto ocorria naturalmente, graças à ligação
orgânica entre Filosofia e Cultura. O enfraquecimento desta ligação na época atual
repõe a "questão da universidade" não apenas de maneira mais dramática, mas também, n u m certo sentido, com maior alcance. Pois o que está presente hoje nesta questão
não é somente o problema da organização da universidade, mas sim o enfrentamento
necessário dos conflitos que se situam no núcleo da cultura moderna. As implicações
históricas e sociopolíticas da expansão da sociedade industrial estão longe de serem
equacionadas em toda a sua profundidade, o que resulta numa série de indefinições
acerca dos mais variados aspectos da experiência contemporânea. A título de exemplo,
citemos apenas u m problema de alcance geral: a oscilação de valores que caracteriza
de modo marcante a situação do sujeito, nos planos individual e social, é conseqüência
da extrema dificuldade de se pensar o valor. Sintoma desta dificuldade é a tendência
à especialização que se observa na Ética, com o surgimento das várias éticas aplicadas
a instâncias da vida pessoal, social e profissional tomadas separadamente, e o divórcio
entre Ética e Política, aí implicada a objetivação científica da Política como dimensão
extrínseca ao exercício da subjetividade ética. O fato de que Ética e Política passem a
ser instâncias objetivadas da razão raciocinante mostra a separação do sujeito em relação a si mesmo, uma vez que tais instâncias deveriam ser projeções da vida do
espírito.
Esta tendência a separar elementos e depois juntá-los em regime de exterioridade
recíproca costuma ser descrita como fragmentação característica da cultura contemporânea. É claro que a tal fragmentação do mundo cultural corresponde idêntico fenômeno no âmbito do sujeito cultural, o que nos leva a entender que o problema da
organicidade é duplo: dissolução da totalidade orgânica da cultura e perda da articulação orgânica das dimensões da subjetividade. Estes são dados reais, determinações
efetivas da contemporaneidade. Desde logo se pode, pois, dizer que à Filosofia não
deve ser atribuído u m papel de rearticulação real em vista da recuperação de uma
universalidade real. Dado que a fragmentação é uma característica histórica da cultura
que repercute no âmbito do conhecimento, a universidade deve ser pensada como
articulação do conhecimento n u m universo cultural irremediavelmente fragmentado.
Para nós, pensar a universidade já não significa mais a tarefa de organizar a multiplicidade
a partir de u m centro gerador ou de u m termo teleológico que desempenhasse função
de integrar realmente a pluralidade. Por isso a universalidade não pode ser entendida
no plano institucional. Visto desta maneira é que o problema se torna ainda mais
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