
intermedio de quais pensadores, aparece, no cemirio intelectual
do seculo XVIll, 0 primeiro sistema teorico-conceitual e
metodologico de urna incipiente ciencia economica, e de como
ela passa a constituir, em ultima amilise, 0 fundamento do atual
modelo societario.

Embora, nurna certa medida, ainda matizado por
conotayoes filosofico-morais, esses primeiros fundamentos
procurem interpretar 0 sistema economico, substancialmente,
como urna decorrencia dos novos paradigmas mecanicistas e
racionais do universo (a Fisica Newtoniana), estes postulados
poderiam servir analogamente de modelo explicativo para 0

comportamento dos individuos e dos grupos sociais, deixando a
margem as divagayoes de carater hurnanistico e tomando como
modelo explicativo 0 postulado de que a divisao do trabalho
estaria condicionada a propria expansao do mercado. Este, por si
proprio, seria capaz de fomecer os ingredientes basicos a partir
dos quais se desenvolve a concepyao individualista do laissez-
faire e do proprio sistema capitalista.

Pretende-se, agora, entlio, a partir de urna analise
mais detalhada da exposiyao do Professor Denis, tecer certas
considerayoes de natureza critico-filosofica acerca da evoluyao
dessas teorias e de algumas implicayoes delas resultantes para,
em seguida, fazer algumas inferencias sobre a natureza e a funyao
da classe intelectual e sobre os papeis a ela reservados pelo
sistema capitalista.

Esta concepyao de desenvolvimento, estribada na
teoria da posse das riquezas, tern as suas raizes historicas mais
remotas no Liberalismo Economico classico, dentro do qual 0

pensador Adam Smith se inscreve como urn dos seus fundadores
honoris causa.

Com efeito, a tradiyao empiricista inglesa, cuja
fundamentayao filosofica pode ser identificada, principalmente,
nas contribuiyoes de Hobbes, Locke e Hurne, aponta para dois
postulados essenciais a compreensao da natureza hurnana: 0

primeiro, relativo ao principio da utilidade, segundo 0 qual, toda

ayao humana tern essencialmente urna finalidade hedonistica, ou
seja, conquistar 0 maximo de prazer e afastar todo e ~ualquer
sofrimento~0 segundo, diz respeito ao principio da aSSOCl~yaOde
ideias de acordo com 0 qual 0 pensamento humano exphca-se e
funci~na como urna corrente, cujos elos constituem as ideias, as
quais, ligadas entre si, atuam umas sobre as outras m~ma
infindavel relayao. Mas se as ayoes hurnanas se encadelam
movidas fundamentalmente pelos interesses dos individuos,
como se justificaria a existencia de valores morais que, em
muitas instancias, nos impoe agir por dever e nao por prazer?
Adam Smith tenta expurgar da sua doutrina economica uma
interpretayao que implique nurn puro hedonismo,.e num
individualismo radical e, para resolver 0 problema, apoIa-se no
argumento de que as nossas ayoes nao sao exclusiva~ente
guiadas pelo interesse pessoal, mas que sofrem tambem 0

influxo dos juizos que outras pessoas emitem sobre os nossos
atos. Estabelece-se assim as condiyoes de possibilidade de urna
moral de carMer mais objetivo. Este constrangimento extemo
atua como uma barreira reguladora das paixoes e dos apetites
imediatistas do homem. Todavia, ao considerar que a sociedade
se pauta fundamentalmente pelo principio da distribuiyao de bens
e serviyos entre os individuos, Smith chega a urna outra
conclusao, a saber, que ha, na ordem social, uma simpatia natural
para com aqueles detentores das grandes riqu~zas, urna
inclinayao a tomar os ricos e os poderosos como paradlgmas, que
servem de modelo nao s6 de admirayao, mas sobretudo de
obediencia.

"Nesta disposiyao que temos para simpatizar
com as paixoes dos ricos e dos grandes se
fundam a distinyao das categorias e a ordem da
sociedade. A nossa condescendencia para com
os nossos superiores nasce mais frequentemente
da admirayao pelas vantagens da sua situayao



do que de qualquer espera secreta da utilidade
que nos pode resultar da sua benevolencia".l0

Com efeito, a teoria economica exposta na "Riqueza
da Na~oes" representou, indubitavelmente, urn inquestioruivel
referencial do Liberalismo Economico. Entretanto, a tese original
do desenvolvimento, preconizada por Smith parte do suposto de
que a vida economica funciona como urn. processo, cuja for~a
propulsora simultaneamente decorre do consurno do capital, ao
mesrno tempo em que tal consumo constitui 0 movel que faculta
a sua continua renova~ao.

Apoiada no chissico tripe natureza, capital e trabalho,
cuja concilia~aointeligente seria capaz de promover a expansao
da divisao do trabalho e de dar continuidade ininterrupta ao
espiral de crescimento economico, esta doutrina, como enatural,
nao prevaleceu na forma em que foi originalmente elaborada.
Assim e que 0 liberalismo economico e 0 modelo capitalista
classico que engendrou tiveram, ao tongo do tempo, de se
submeter a certas criticas e adapta~Oes.Mas, nem por isso sens
mentores descuraram de, ao promover os necess3.rios reparos e
adapta~oes a sua origin3.riaestrutura conceitual e metodologica
para acomoda-Io a evol~ao e aos requerimentos da
modernidade e da pOs-modernidade, preservar a sua substAncia
ideologica.

Todavia, a critica mais contundente e radical ao
liberalismo economico foi gerada fora e em antagonismo ao
proprio modelo capitalista : trata-se da conce~ marxista. 0
Marxismo constitui verdadeiramente uma versao antitetica do
capitalismo, uma vez que este sePara 0 produtor dos meios de
produ~ao, introduzindo entre eles 0 mercado, 0 nexo monetario, e
convertendo 0 trabalho numa mercadoria susceptivel de gerar

10 SMITH, Adam. Teoria dos Sentimentos Morais. In DENIS, Henri.
Bistoria do Pensamento EcoDomico. Livros Horizonte Ltda, Lisboa,
1987, pp. 190-191

lucro e, finalmente, com isso, intensificando e radicalizando as
desigualdades entre as classes sociais.

Se, para a doutrina capitalism, como foi visto, e a
psicologia dos individuos que, por for~a das suas motiva~oes,
conscientemente, considera as condi~Oesmateriais da vida como
instrumento destinado a atender os seus ointeressese promover 0
seu bem-estar, Para 0 marxismo, a forma pela qual a vida
material e os modos de produ~ao sao geridos no sistema
capitalista respondem pela constitui~o dos principais
determinantes ideologicos que engendram as diferentes formas
de conceber e atuar sobre 0 mundo. No famoso Manifesto
Comunista, Marx sintetiza essa questao quando declara:

"Na prod~ao social de sua existencia os
homens contraem rela~Oes determinadas,
necess3.rias, independentes de sua vohtade,
rela~s de produ~o que correspondem a urn
grau determinado de desenvolvimento das
for~as produtivas materiais. 0 conjunto dessas
rel~s de produ~ constitui a estrutura
economica da sociedade, a base concreta sob a
qual se eleva uma superestrutura juridica e
politica, e a qual correspondem determinadas
formas de consciencia social. 0 modo de
produ~o da vida material ° condiciona 0

desenvolvimento da vida social politico e
intelectual em geral. Nao e a consciencia dos
homens que determina seu ser~ e 0 ser social
que inversamente determina a sua
consciencia".18

Ora, se como afinnava Robbins, as proposi~es mais
fundamentais da analise economica sao, em Ultima analise, as

18MARX, Karl & ENGELS, F. 0 Manifesto Comunista. Zahar Ed., R de
Janeiro, 1967, p.93



proposi~Oes da teoria geral dos valores. independentemente da
filia¢o doutrinana de qualquer escola, 0 grande conflito entre a
conce~o valorativa dos chamados fisiocratas e a marxista
consiste no fato de que. para Smith, 0 progresso da vida material
e seu beneficio para a hurnanidade. e produto de urna evol~
crescente eharmoniosa entre a possibilidade de gerar riqueza e os
sentimentos e as motiv~oes dos individuos na sociedade
humana. Tecnicamente, na visao smithiana 0 valor simbolizado
atraves dos pre~os das mercadorias constitui urna sintese da soma
dos salanos, lucros e rendas da terra. Entretanto, e importante ter
em mente que a conce~o de enriquecimento dos individuos e
das na~Oes - escopo da tese de Smith - se estribava
basicamente. nas variaveis comercio e agricultura. e que so
posteriormente, com 0 advento da revol~ao industrial e do
progresso tecnologico e que vieram a modificar-se as re~oes de
trabalho, as quais passaram a requerer novas formas de
gerenciamento da atividade economica. e a introduzirem no
sistema social uma outta variavel. entre a for~a de trabalho e a
produ~o. a saber: a maquina19 . Apesa.rdisto. 0 homem, para
o pensador ingles, so tetia valor enquanto urn ser que produzisse
riquezas com 0 esfor~o do seu trabalho. .parasi ou para outrem. e
nlio como urn valor absoluto em si mesmo. ou melhor.ele seria,
em ultima analise, uminstrumento indispensavel a produyao e a
consecuyao da propria riqueza. esta sim. a finalidade ultima de
todo 0 processo economic020 .

19 DEANE, Phyllis. A EvoJu~o das Ideias Economicss, Zahar Ed., R.
Janeiro, 1980, pp.32-33
20 "Todo homem e rico oupobre conforme 0 grau em que pode permitir-se
usufruir as coisas necess8rias, as comodidades e os divertimentos da vida
humana. Mas uma vez instalada por completo a divisio do trabalho, 0 trabalho
proprio de urn homem sOpodeni supri-lo de urna parte muito pequena de tudo
isso. A maior parte podera obter do trabalho de outras pessoas e sera rico ou
pobre dependendo da quantidade desse trabalho que tenha a sua disposi~ao ou
que possa comprar." SMITH, Adam. Wealth of Nations, cit. em DEANE,

Marx, por outro lado' embora servindo-se das
mesmas categorias utilizadas por Smith. assume urna linha critica
e radicalmente oposta a doutrina do liberalismo classico. Para
comeyar. contrariamente aquela suposiyao fisiocratica de urn
progresso continuo e harmonioso, Marx empolga a dialetica
Hegeliana, dando-Ihe uma conotayao materialista, segundo a qual
o progresso da sociedade. se processa atraves das lutas e conflitos
do homem com a natureza e no seio das suas proprias formas de
organizayao social. como condiyao de prover a melhoria das suas
condiyoes materiais de vida. Ademais, para Marx, e aqui a
referencia e ao jovem Marx, a questio nao se explica, apenas.
em termos unilaterais, ou seja, a partir do pressuposto de que a
infra-estrutura material condiciona de forma absoluta a
superestrutura intelectual. 0 individuo tern urn valor em si
mesmo, muito embora a fruiyao deste valor esteja
necessariamente condicionada ao processo de socializayao. 0

'que, na verdade, 0 impede de tomar consciencia desse seu valor,
tomando-o objeto dos interesses da classe dominante, sao as
diversas formas de alienayao: religiosa. politica, ideologica e
principalmente economica, que 0 afastam e 0 impedem de
assumir a sua propria libertayao, e que servem para justificar, em
ultima analise, a propriedade privada dos meios de produyao. A
concepyao hurnanista. que vem nitidamente expressa nos
famosos Manuscritos Economico-Filos6ficos de Karl Marx,
aponta para a superayao dessas formas de alienayao do homem,
condiyao de possibilidade para que ele desfrute a sua verdadeira
natureza, atraves do exercicio pleno de todas as realizayoes de
que e capaz. Assim. de acordo com esta vertente marxista.
embora 0 homem esteja inexoravelmente atado a vida material,
tal condicionamento, longe de ser urn determinismo que govema
absolutamente a ayao e 0 pensamento humano, constitui 0

Phyllis. A Evolu~io das Ideias Economicas. Zahar Ed., R. Janeiro, 1980,
p.50.



proprio instrumento da desaliena~ao, na medida em que este
mesmo hornem tern, potencialrnente, as condi~oes para superar
as ilusoes que 0 aprisionam a esta mesma estrutura socio-
economica e a afirmar-se enquantoinsffincia de liberdade como
ser humano ativo e produtivo. Como bem sublinha Erich Fromm,
Marx tomou-se urn dos mais influentes representantes "de urn
renascimento do humanismo, que se encontra tanto entre
catolicos e protestantes como entre pensadores e ftlosofos nao-
religiosos. 0 novo humanismo surgiu como re~ao a dupla
amea~a que atualmente pesa sobre a humanidade : a amea~a da
guerra nuclear e a destrui~ao de toda a vida ou, 'na melhor das
hip6teses' da civiliza~ao tal como a conhecemos e a amea~a de
total aliena~ao em que 0 homem na produ~ao e no servi~o das
coisas, se transforma tambem em coisa"21. Neste mesmo
sentido, Celso Frederico observa que Marx critica a sociedade
mercantil pel0 seu papel castrador da natureza humana, ao
subverter 0 sentido da produ~ao, transformando-a em pUTOvalor
comercial e nao como uma autentica manifesta~ao das
necessidades humanas:

"A redu~ao do trabalho hurnano as vicissitudes
mercantis e central na argumenta~ao de Marx.
o trabalho, visto pela economia politica
exclusivamente como uma atividade lucrativa,
como gerador de valores de troca, leva a
cornpleta depreci~ao do homem. 0 ser
humano, alias, so interessa a economia politica
na qualidade de produtor: 'ela nao conhece outra
forma de trabalho que a que se faz por dinheiro'.
Com isso, se estabelece a cisao entre 0 homem e
o openirio. A oposi~ao entre 0 homem e 0
cidadao, produzida pela a1iena~aoda sociedade
civil na esfera estatal, ganha uma nova

roupagem e urn novo conteudo na passagem da
critica a politica para a critica a economia
politica".22

Entretanto, pelo que historicamente se pode observar,
o caldo de cultura que fermentou as raizes da conce~ao
capitalista. e que permaneceu ao longo do ~empo, a~sar ~
muta~oes, parece voltar a ~~ssurgir, nos dl~ "de. ho~e,m.als
revigorado e com urn espmto de autosuficlen~la lnaudito,
principalrnente tendo em.vista que, ja agora, nao mms s~ ~efro~ta
com a incomoda altematIva representada pelos seus tradiclonatS e
mais ferrenhos opositores.

Sem duvida, no bojo da sociedade burguesa, os
quadros tecnicos e a propria inte~ectualidadedesempenharam urn
papel fuIicional e importante, tanto no qu~ _tange ao" ~eu
desenvolvimento quanto para a sua atual posWao.hegemo~c~
entre as-»a~oesdo mundo contemporaneo. Tal tematIca constItw-
se assim 0 terceiro aspecto dapresente reflexao.
, , E Sartre que, no seu famoso opu.sculo "Em Defesa

dos Intelectuais" sintese das conferencias que proferiu no Japao,
em 1965 mas d; urna atualidade epertinencia inquestionaveis,
refaz t~do 0 percurso dessa ideologia desenvo~vimentista,
concebida e implementada pela c1asseburguesa dommante, bem
como do papel e da importincia, hoj~, do. tecnico na
funcionalidade e na eficiencia dessa mesma Ideologta. Para que
melhor se compreenda, portanto, como ela foi engendr~, faz-se
necessario acompanhar a sua propria evolu~ao e as diferentes
fases de ajustes e readap~oes que essa ideologia burguesa teve
que softer face as novas contingencias da historia. .

Segundo Sartre, 0 momento historico que deu ongem
a ascensao da burguesia, reserva,para 0 especialista, urn papel
nao sO diferenciado mas sobretudo perfeitamente coerente com
a visao global do nascente mundo capitalista . Embora rejeitando

2 I In MARX, Karl. PrefJicio aos Manuscritos Economico-Filosoficos.
Edi~es 70,1964, Lisboa,p.14 22 FREDERICO, Celso. 0 Jovem Marx. As origens da ontologia do ser

social. Cortez Ed. ,1995, p.136



a conce~ao feudal e os pnnClplOS da Igreja tradicional, a
burguesia nao chegara propriamente a se contrapor a ideologia
clerical. Antes, pragmaticamente, recrutando voca~s oriundas
da sua propria c1asse,dava assim inicio a fonna~ao do seu quadro
tecnico de cientistas engenheiros, contabilistas, matematicos,
literatos e fl1osofos.

"Esses especialistas em meios nascem, portanto,
da burguesia e na burguesia; nao sao uma c1asse
nem uma elite: totalmente integrados no vasto
empreendimento que e 0 capitalismo comercial,
fomecem-Ihe os meios de se manter e se
ampliar" .16

Estrategicamente nao interferem nos conflitos
ideologicos com a Igreja. Esta, cindida nas suas pr6prias
entranhas, procura, atraves da ReformaProtestante ou da Contra-
Reforma, adaptar-se as novas circunstancias e interesses da c1asse
dominante. Como por transforma~Oes mimeticas, certos
conceitos, considerados condenaveis face a velha ordem,
recebem roupagens nao so mms legitimas mas sobretudo
funcionais. Assim e que a usura da lugar ao credito para
promover a concilia~ao com os interesses da c1asseemergente. a
tempo e elltao maduro para que se possa forjar uma ideologia
propria, cuja elabor~ao fica sob a responsabilidade dos
especialistas do saber pratico: Montesquieu, Voltaire, Diderot,
Rousseau, D'Alembert Sao os philosophes encarregados de criar
uma conce~o racional do Universo que englobe e justifique as
~Oes e as reivindica~es da burguesia. E para levar avante esta
empresa:

"Eles usarao 0 metodo analitico, que e apenas 0
metodo de pesquisa provado nas ciencias e nas
t6cnicas da epoca. Vao aplica-Ios aos problemas
da historia e da sociedade: e a melhor arma

16 SARTRE, Jean Paul. Em Deresa do! Intelectuais, Editora ATica, S. Paulo,
1994, p. 18.

contra as tradi~oes, os privilegios e os mitos da
aristocracia, fundada num sincretismo sem
racionalidade. A prudencia fara, no entanto,
com que disfarcem com sincretismos de fachada
os vitriolos que corroem os mitos aristocraticos
e teocraticos".17 .

1510 entretanto corresponde, para Sartre, a urna etapa
de um passado longinquo, de urna ideologia que tinha uma base
de sustenta~ao ampla, apoiada numa visao de mundo
humanistico-burgues. Hoje, a burguesia ja nao tern 0 carater
universal de classe nem os seus c1assicospostulados se prestam
aos novos tempos. Com isto mudou substancialmente 0 papel da
tecnocracia, que ja nao mais se concilia, como no passado, com
a intelectualidade. Para justificar a sua universalidade prepotente.
o sistema ideologico-burgues de hoje necessita, apenas, de
funcionarios fieis, "funcionanos das superestruturas"como
designava Gramsci. lndividuos que, detendo urn certo poder de
desenvolver procedimentos tecnico-burocraticos, sirvam para
conciliar a hegemonia social com 0 poder politico. A eles
compete, apenas, esclar~a-se, adaptar tecnicamente os valores
da burguesia as circunstancias sociais dos tempos modemos, 00,
em outras palavras, acomoda-los a conjuntura atual e aos
interesses hegemonicos da c1assea que servem. Por outro lado,
eles sao treinados para servir, sempre que se fa~ necessario, de
especie de cao de guarda que protege e vela com os sellS
conhecimentos e argumentos tecnicos, os sagrados principios do
sistema contra a eventual investida dos seus criticos e
contestadores. Eles fazem, com que sua pretensa autoridade,
como afirma Sartre, ~a passar por leis cientificas, 0 que de fato
e apenas a ideologia dominante.

A forma como a c1asse dominante promove, neste
novo estagio do processo social, 0 recrutamento dos seus
tecnocratas e como eles devem desenvolver suas atividades no
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interior do sistema e, a partir de entio, diametralmente diferente
daquele utilizado na sua fase ascensional.

"Assim, a classe dominante decide 0 nUmerode
tecmcos do saber pratico em fun~ao do lucro
que e 0 seu fim supremo. Ao mesmo tempo,
decide que parte da mais-valia consagrani aos
seus salarios, em fun~ao do crescimento
industrial, da conjuntura, das novas
necessidades surgidas ( a produ~ao em massa,
por exemplo, implica urn desenvolvimento
considemvel da publicidade, dai urn nUmero
sempre crescente de tecnicos-'psicologos,
estatisticos, inventores de ideias publicitarias,
artistas para realiza-las, etc.~a ado~ao da human
engineering implica a contribuiyao direta de
psicotecnicos e de sociologos). Hoje em dia a
coisa e clara: a indUStriaquer por a mao na
universidade par~ obriga-la a abandonar 0 velho
humanismo ultrapassad(\ e a substitui-Io por
disciplinas especializadas, destinadas a dar as
empresas tecnicos em testess quadros
secundarios,public relations, etc".l

Sartre ve 0 papel e ,afun~o do intelectual como algo
bastante problematico, tendo em vista as contradiyoes em que a
propria sociedade burguesa 0 enreda. Primeiro, porque elenao
pertence propriamente as classes populares, as quais, por seu
tumo, nao podem produzir os seus proprios intelectuais e,
segundo, porque se ele pretende a elas se unir, para cooperar na
formula~ao de uma teoria universalizante, e visto com suspeiyao,
como urn "cfunplice da burguesia". Contudo, e no interior destas
contradiyOes, no seu destino solitario que Sartre vislumbra urna
saida para 0 intelectual, urna perspectiva de torna-Io um guardiao
organico da democracia e do postulado essencial da liberdade.

Todavia, enquanto este ideal do intelectual organico
nao se concretiza, por outro lado, 0 sistema de controle da
maquina burocratica e 0 papel desempenhado pela sua
intelligentia, no atual neoliberalismo, parece ~star, neste
momento muito bem sedimentado e, sobretudo, allceryado em
sofistica&s tecnicas de refon;o do processo de alienayao
coletiva. Tudo com base em elaborados constructos teoricos que
se materializam, na pratica, por apelos inteligentes as paixoes
elementares do povo e competentemente manipulados pelo
formidavel aparato tecnico da midia. 0 objetivo principal e
instituir mecanismos compensatorios de atendimento aos
sonhos e as frustra~Oesda massa

A Universidade, que a rigor representaria 0 locus
privilegiad~para a formayao de mna intelectualidade critico-
criadora vem sendo reduzida, particulannente nos paises do
Terceiro' Mundo, a uma fabrica de tecnicos e profissionais,
destinados - os que passarem pelo controle de qualidade - a
integrar os quadros da tecno-burocracia a que se referiu Jean Paul
Sartre.

Se, para efeito de ilustrayao, se direciona este
enfoque, reduzidamente, a hipOtese brasileira, observa-se, por
exemplo, que 0 futebol e 0 carnaval tornam-se 0 derivativo do
povo, uma forma simbolica de participayao e realiza~ao, por
transferencia, do orgulho nacional, onde se fundem
simbioticamente a imagem do sucesso e 0 exercicio da violencia.

Toda esta tematica afeta diretamente 0 Brasil, ja
agora definitivamente filiado ao neoliberalismo. Dentro deste
quadro cabe uma referencia a educa~ao e dentro dela, em
especial, ao projeto politico que se delineia para a Universidade
publica brasileira. Este projeto parece consistir, basicarnente,
em transforma-Ia em urn instrumento de mercado, onde a
educayao se toma uma mercadoria consentanea com os
propOsitos do desenvolvimento economico e os estudantes os
seus consumidores. Ademais, a Universidade deixou de ser
prioridade. Esta passa a ser atribuida ao ensino basico, como se



nao houvesse urna profunda interdependencia entre ambos e
como se um autentico desenvolvimento nacional nao requeresse
dessa institui~ao urn indispensavel compromisso. A propOsito,
mesmo na Idade Media, onde 0 controle da sociedade se
fracionava entre 0 poder politico do Estado e 0 da Igreja, a
Universidade ja desempenhava urn importante papel social e era
reconhecida por ambos como a mais valiosa das suas institui~oes
sociais. Isto e 0 que se constata atraves do que afuma Helene
Wieruszowski, urna indiscutivel autoridade em Medievalismo.
Segundo ela:

A Universidade sendo uma institui~ao que integra os
sistemas sociais participes cia moderniciade, passa, como eles,
pelos mesmos conflitos, enfrenta os mesmos dilemas. Portanto,
estaimperiosa necessidade de se harmonizar as teorias
economicas e 0 progresso tecnico-cientifico aos requerimentos
de uma conce~ao etica e hurnanistica do desenvolvimento, e
que representa 0 ceme das preocu~oes do Professor Denis
Goulet, e urn desafio que compete, por oficio, fundamental e
prioritariamente a institui~o universitaria e a intelectualidade
que Theconstitui.Porque e a ela que, por excelencia, e cometicia
a tarefa de constituir-se a principal formadora do pensar radical e
lucido sobre 0 saber cientifico e sobre suas implic~oes para 0
hem estar do homem. De ser a mais capaz de arrostar 0 desafio
de formufar urn novo "modelo de aplica~ao ciaciencia alternativo
ao modelo de aplic~ao tecnica, urn modelo que subordine 0

know-how tecnico ao know-how etico e comprometa a
comunidade cientifica, existencial, etica e profissionalmente,
com 0 impacto da apli~ao: A Universidade compete organizar
esse compromisso, congregando os cidadaos e os universitarios
em autenticas comunidades interpretativas que superem as usuais
intera~oes, em que os cidadaos 58.0 sempre for~ados a renunciar a
interpreta~o da realidade social que the diz respeito. ,,20

Poder dar conta desta tarefa, toma-se, portanto,
parcela de responsabilidade imprescindivel e indeclinavel para os
intelectuais; significa contribuir para a supera~ao, no sentido
hegeliano do termo aufheben, dos traumas que 0 paradigma
neohberal, ultima Flor do Lacio ciamodemiciade, vem impondo
aos individuos, sobretudo nas sociedades mais dependentes. E,
num sentido figurado, procurar arrostar 0 desafio de, como urn
novo misses, amarrado ao MastrOdo seu navio e tendo vedado os
ouvidos dos remadores com cera, para impedi-los de ouvir 0

"The medieval universlues enjoyed an
exceptional position in the society which they
served with such a remarkable distinction.
Instead of being taken for granted as are their
modem successors, they were treated by Church
and State as treasures, sources of pride, objects
of general beneficence".19

E curioso observar que esta politica de desprioriza~ao
do ensino superior, adotada pelos paise~ em desenvolvimento,
vem de ser refutada pela propria Unesco, confonne assinala 0
Reitor da Universidade de Santa Maria, Professor Odilon A.
Marcuso do Canto, num artigo publicado pela Folha de Sao
Paulo, em 3 de novembro de 1995 (Tendencias e Debates).
Segundo ele, uma publica~ao intitulada "Docurnento de Politica
para el Cambio y el Desarrollo en la Educacion Superior" da
referida Unesco, declara taxativamente que: "Estamos vivendo
uma epoca em que, sem uma forma~ao e pesquisa satisfatorias
de nivel superior, nenbum pais pode assegurar urn grau de
progresso compativel corn as necessidades e expectativas da
sociedade".

19 WfERRUSZOWSKI, Helene. The Medieval University. D. Van Nostrand
Co., N. York, 1966, p.15 20 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Miio de Alice. Cortez Editora, S.

PaWo,1995,p.224.



canto das sereias, conseguir atravessar este mar tormentoso. Se e
isto algo possivel, s6 0 futuro .respondeni.


