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Resumo 

Esta investigação reflete sobre os discursos presentes no Programa de Ação de uma 

universidade e as suas relações com a crise do trabalho na atualidade. Partimos da 

análise das políticas propostas no documento para identificarmos as relações entre as 

transformações propostas à universidade e o movimento de transformações no processo 

de modernização que aprofunda a sua crise a partir da década de 1980. 

Neste sentido buscamos compreender os desdobramentos críticos das transformações do 

capitalismo a partir desse período, marcado principalmente pela crise do sistema 

fordista de produção e a flexibilização da economia, que se dá com a ascensão do 

sistema financeiro como epicentro de valorização do valor no capitalismo. Tais 

profundas transformações sociais efetivam diversos desdobramentos na universidade 

que apontam para uma aproximação a uma lógica de mercado, onde o conhecimento se 

afirma enquanto um produto cuja principal utilidade é o desenvolvimento econômico. 

Para a constituição de uma crítica sobre este “casamento” da universidade com o 

capital, evidenciamos as possibilidades que se abrem com a lógica dialética, uma vez 

que esta permite encarar os fenômenos da modernização não só a partir do seu âmbito 

positivo, mas também pela sua negatividade. Esta simultaneidade da abordagem 

dialética permite evidenciar as contradições ignoradas pela cientificidade positiva. É a 

partir desta instabilidade, constituinte do método dialético, que identificamos no caráter 

instável do seu estatuto epistemológico das Ciências da Educação uma importante via 

de assimilação desta forma de crítica sobre os discursos e políticas que atualmente se 

afirmam na universidade. 

Palavras Chave: Universidade, Crise do Trabalho, Acumulação Flexível, Sociedade do 

Conhecimento. 

  



 

 
 

Résumé 

 

Cette recherche se penche sur les discours d’un Programme d'Action d'une université et 

ses relations avec la crise du travail actuellement. Nous partons de l'analyse des 

propositions de politiques dans le document pour identifier la relation entre les 

changements proposées à l'université et les transformations de mouvement dans le 

processus de modernisation qui approfondit la crise des années 1980. 

En ce sens, nous essayons de comprendre les développements critiques des 

changements du capitalisme de cette période, marquée principalement par la crise du 

système fordiste de production et la flexibilité de l'économie qui se produit avec la 

montée du système financier comme l'épicentre de l'appréciation de la valeur du 

capitalisme. Telles profondes transformations sociales actualisent divers 

développements à l'université qui pointent vers une approche à une logique de marché, 

où la connaissance est indiquée comme un produit dont l'utilisation principale est le 

développement économique. 

Pour la mise en place d'une critique de ce «mariage» de l'université avec le capital, nous 

mettons en évidence les possibilités qui s’ouvrent avec la logique dialectique, car cela 

nous permet de faire face aux phénomènes de modernisation non seulement de son 

niveau positif, mais aussi pour son négativité. Cette simultanéité de l'approche 

dialectique permet de mettre en évidence les contradictions ignorées par la scientificité 

positive. À partir de cette instabilité, un constituant de la méthode dialectique, qui a 

identifié le caractère instable de son statut épistémologique des Sciences de l'Éducation 

un moyen important d'assimilation de cette forme de critique des discours et des 

politiques qui s’affirment actuellement à l'université. 

Mots-clés : Université, Crise du Travail, Accumulation Flexible, Société de la 

Connaissance.  

  



 
 

 

Abstract 

This research reflects on the speeches of one Program of Action of one University and 

his relations with the labor crisis in the present time. We start from the analysis of the 

policies proposed in the document to identify the relations between the transformations 

proposed there for the university and the movement of transformations in the 

modernization process that deepened its crisis from the 1980s. 

In this sense we seek to understand the critical unfolding of capitalist transformations 

from this period, marked mainly by the crisis of the Fordist system of production and 

the flexibilization of the economy that occurs with the rise of the financial system as the 

epicenter of value valorization in capitalism. Such deep social transformations bring 

about several developments in the university that point to an approximation to a market 

logic, where knowledge is affirmed as a product whose main utility is economic 

development. 

For the constitution of a critique of this "marriage" of the university with capital, we 

show the possibilities that open up to the dialectical logic, since it allows us to face the 

phenomena of modernization not only from its positive scope, but also by its negativity. 

This simultaneity of the dialectic approach allows us to highlight the contradictions 

ignored by positive scientificity. It is from this instability, constituent of the dialectical 

method, that we identify in the unstable character of its epistemological status of the 

Education Sciences an important way of assimilating this form of criticism about the 

discourses and policies that are currently affirmed in the university. 

Key Words: University, Labor Crisis, Flexible Accumulation, Knowledge Society. 
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Introdução 

 

Esta investigação é uma reflexão sobre os discursos do Programa de Ação para uma 

universidade e suas políticas no atual momento de crise do trabalho. Trata-se de uma 

tentativa de compreender as perspetivas que movem as propostas de políticas para a 

Universidade enquanto uma manifestação do atual momento da crise do trabalho e da 

modernização. O que nos permite compreender qual a lógica que move o discurso do 

Programa de Ação e relacioná-la com os processos críticos do desenvolvimento do 

capitalismo que se aprofundam principalmente a partir da década de 1980. 

Para tal, no primeiro capítulo realizamos uma discussão teórica sobre a cientificidade 

moderna e a forma positiva como esta apreende o processo de modernização e sua 

imanente crise no movimento histórico da sociedade, o qual fica reduzido a uma 

sucessão de momentos de crise e não crise. A partir disto, identificamos a forma 

ontológica que tal cientificidade aborda o trabalho e sua crise fundamental movida pelo 

desenvolvimento das forças produtivas sociais, que atualmente assume a forma de 

revolução da microeletrônica. Este processo recente de transformações do capitalismo 

que se inaugura a partir da crise do fordismo é marcado pela flexibilização da economia 

e ascensão do mercado financeiro como epicentro da valorização do valor. Trata-se de 

um momento que coloca o conhecimento enquanto um pressuposto essencial para o 

desenvolvimento ulterior do processo de modernização, o que efetiva diversas 

transformações nas universidades no sentido da naturalização do discurso neoliberal, 

que coloca como inevitável a adaptação dessas instituições às condicionantes do 

desenvolvimento capitalista.  

Na medida em que fica evidente a necessidade de uma cientificidade que permita a 

crítica a partir da negatividade sobre estes processos de transformação da sociedade e da 

universidade, passamos para o seguinte momento do movimento da reflexão desta 

investigação. 

No segundo capítulo, identificamos a lógica dialética enquanto método de pensamento 

que permite uma crítica negativa sobre o racionalismo científico. Neste sentido, 

evidenciamos como o caráter instável do estatuto epistemológico das Ciências da 
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Educação como um fator que contribui para que este campo científico incorpore a 

negatividade na sua prática científica se opondo assim àquela forma de cientificidade 

que aqui buscamos criticar. Além disso, buscamos realizar uma crítica a partir destes 

pressupostos da própria prática científica que se efetiva ao longo dos diferentes 

momentos deste processo de investigação. 

Posteriormente a esta crítica metodológica do processo desta investigação, no terceiro 

capítulo, passamos à análise do discurso do Programa de Ação de uma universidade, 

onde procuramos compreender como as propostas políticas ali apresentadas logicamente 

se relacionam com o processo de modernização. Esta análise permitiu-nos reconhecer 

uma redefinição do papel da universidade e sua aproximação à lógica de mercado, que 

se desdobra em uma assunção utilitarista da produção de conhecimento dentro da 

universidade em prol do desenvolvimento econômico.  

Desse modo, compreendemos que se estabelece uma contradição de tais políticas que 

racionalizam a universidade para uma “sociedade do conhecimento” com o os processos 

negativos que simultaneamente são mobilizados por esta forma de desenvolvimento, os 

quais, ao invés de “resolverem” os problemas do desenvolvimento da modernização, 

apontam, em termos lógicos, para o seu aprofundamento. 
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Capítulo I 

Sobre a Ciência, Tempo, Trabalho e a Universidade na Crise 
Categorial da Modernização 
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Consideramos fundamental, para o início da discussão que estabeleceremos nesta 

dissertação, realizar uma breve reflexão acerca da cientificidade moderna, pois se trata 

de um problema central para que se pense sobre as transformações do ensino superior 

no processo de modernização e as suas relações com a crise do trabalho. Além disso, 

acreditamos que esta discussão também seja uma primeira aproximação ao método 

científico aqui adotado, o que simultaneamente nos permitirá pensar criticamente acerca 

da nossa própria prática científica, uma vez que somos constituintes dessa 

cientificidade. 

Esta pesquisa não busca ter este como o centro da problematização, mas sim como 

ponto de partida, princípio para a análise, o qual, enquanto começo lógico, será refletido 

e exposto nesta investigação, pois consideramos que permitirá apresentar o fundamento 

presente em todos os momentos da reflexão. Tal opção de exposição procura se 

aproximar da ideia de Hegel que afirma que “o começo da filosofia é o fundamento 

presente e perdurável em todos os desenvolvimentos sucessivos” (1982, p. 94), ou seja, 

buscamos aqui fazer uma reflexão inicial que movimentará todos os momentos 

sucessivos da dissertação, pois é o fundamento lógico que é simultaneamente começo e 

fim da reflexão. 

1.1  Sobre a Cientificidade Moderna e a sua Conceção de Movimento 
Histórico 

É oportuno começarmos com uma importante formulação de Marx que nos move a 

refletir sobre o método científico e a sua relação temporal com o processo de 

desenvolvimento real da sociedade. 

“A reflexão sobre as formas de vida humana, e, portanto, também sua análise 
científica, segue sobretudo um caminho oposto ao desenvolvimento real. Começa 
post festum e, por isso, com os resultados definitivos do processo de 
desenvolvimento. As formas que certificam os produtos do trabalho como 
mercadorias e, portanto, são pressupostos da circulação de mercadorias, já 
possuem a estabilidade de formas naturais da vida social, antes que os homens 
procurem dar-se conta não sobre o caráter histórico dessas formas, que eles já 
consideram como imutáveis, mas sobre o seu conteúdo”. (Marx, 1988a, p.73) 

Desse modo, é possível identificar que a tentativa de refletir sobre o conteúdo das 

“formas de vida humana” por meio de uma “análise científica” na sociabilidade 

moderna se efetiva, de uma maneira geral, a partir de um método que, como afirma 
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Marx, já começa post festum, ou seja, o começo já é um produto, fruto da própria 

consciência dos indivíduos sujeitados a esta forma dada pela lógica da mercadoria que 

se põe como forma natural da vida social. Nesse sentido, segundo o autor, a análise 

nessa cientificidade parte desta forma de consciência, que possui princípios 

inquestionáveis e imutáveis na sua essência. A lógica desta cientificidade se põe de 

maneira tão “infalível”, que se apresenta como essência da humanidade e o que 

fundamenta a sua consciência é considerado como algo conhecido, pois “sempre” 

pertenceu à sua natureza e permanecerá o sendo através da história. 

Antes de qualquer confusão conceitual, enfatizamos que aqui quando nos referimos à 

sujeição dos indivíduos a uma forma de razão não estamos a retomar a discussão do 

marxismo tradicional fundamentada na luta de classes, onde há um sujeito histórico 

revolucionário, o proletariado, o qual seria capaz de superar as relações fetichistas do 

capitalismo a partir da assunção de sua consciência de classe (Lukács, 2003)1. A nossa 

perspetiva procura se distanciar desta do marxismo tradicional, uma vez que 

reconhecemos os limites da concepção de um sujeito revolucionário, a qual reduz as 

possibilidades de uma crítica sobre os fundamentos da forma de razão do processo de 

modernização, pois realiza uma crítica afirmativa das categorias, que em seu projeto 

revolucionário são reproduzidas sob outras formas, permanecendo, portanto, dentro dos 

mesmos pressupostos da modernização (Kurz, 2004; Postone, 2014). 

Esta forma de ciência, dada por uma lógica particular da modernização, constitui a 

forma da própria consciência dos indivíduos, que quando se deparam com os problemas 

estabelecidos pelos fenômenos, apreendem a sua manifestação enquanto um fato dado e 

passível de descrição e de posterior análise, movimento que permitiria o 

desenvolvimento do conhecimento científico acerca das coisas. Apesar de 

aparentemente ser um processo lógico a questão que colocamos é: seria este movimento 

uma forma única e natural de abordar os fenômenos da sociedade? Qual é o problema 

efetivo de tal abordagem pela positividade? 

                                           
1 Apesar de situar a sua perspectiva no âmbito da luta de classes, Luckács em sua obra “História e 
consciência de classes: estudos sobre a dialética marxista” (2003) traz uma importante reflexão sobre o 
fetiche da mercadoria e da ciência positiva que ultrapassam o pensamento do marxismo tradicional de sua 
época, movimento no qual foi um de seus fundadores, e pode ser considerado cada vez mais atual com o 
acirramento das contradições das categorias constituintes da sociedade moderna que se manifestam na 
atualidade. 
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Evidentemente que não se trata da forma exclusiva de método, mas é a forma 

predominante, a qual tem o seu fundamento nas ciências da natureza e se coloca como o 

ideal de prática científica no processo de modernização. Porém, quais seriam as 

implicações desta origem nas ciências da natureza? Lukács (2003) nos fornece algumas 

pistas:  

“O método das ciências da natureza, que constitui o ideal metódico de toda a ciência 
fetichista e de todo revisionismo, não conhece contradição nem antagonismos em seu 
material; se, no entanto, houver alguma contradição entre as diferentes teorias, isso é 
somente um indício do caráter inacabado do grau de conhecimento atingido até então”. 
(Lukács, 2003, p.79) 

Como destaca o autor, o problema que identificamos neste método da ciência positiva é 

exatamente o fato de que ignora a contradição, reduzindo assim o seu olhar apenas ao 

que aparece como realidade2. No entanto, em uma sociedade mediada pela forma 

mercadoria em que as relações sociais assumem a forma “fantasmagórica” da relação 

entre coisas e que se apresentam simplesmente pelas suas propriedades naturais 

corpóreas3 (Marx, 1988a, pp. 70-78), é fundamental reconhecer a insuficiência desta 

forma de abordagem. Assim, é necessário encontrarmos outra via de prática científica 

que permita abordar a “realidade” enquanto um resultado das abstrações estabelecidas 

pela forma desta sociabilidade, ou seja, uma cientificidade que reconheça que o real está 

posto pelo movimento entre abstração e concretude e não pela mera afirmação de um 

dos polos desta contradição. 

Isto porque a análise científica dos fenômenos a partir da aparência daquilo que se põe 

como real — forma característica da ciência positiva — coloca a contradição como algo 

fora do movimento, como ponto fora da curva, não permitindo reconhecer as abstrações 

que tornam as relações sociais em relações entre coisas que se apresentam pelas suas 

propriedades corpóreas. Nestes termos, não há contradição, somente se conforma a 

oposição da identidade e da diferença, em que o diferente é o ainda não conhecido, ou 

seja, o oposto daquilo que se conhece, estabelecendo uma sucessão entre o que está 

                                           
2 É importante destacar que este método originado nas ciências da natureza está presente em todas as 
áreas do conhecimento quando não há o reconhecimento das contradições e que não pode ser confundido 
com o positivismo que seria a exacerbação da forma analítica fundamentada nas ciências da natureza, que 
coloca a razão formal, cartesiana como o método da verdade absoluta. 
3 “a forma da mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele se representa, não têm 
que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as relações materiais que daí se originam. Não 
é mais nada que determinada relação social entre os próprios homens que para eles aqui assume a forma 
fantasmagórica de uma relação entre coisas”. (Marx, 1988a, p. 71) 
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dentro ou fora dessa ciência. Esta relação se põe a partir do devir entre o que está fora, o 

qual será incorporado a partir da luz científica, de modo que a unidade entre a 

manifestação positiva do fenômeno e o seu negativo contraditório é apenas reduzida à 

forma de oposição. 

Reconhecemos que, ao considerar esta forma de contradição pela simples oposição, 

elimina-se a o aspecto crítico da própria contradição, a qual não é somente uma unidade 

entre identidade e diferença, mas também outra forma disso, na qual ela contém o seu 

oposto como negatividade simultânea do seu contrário (Alfredo, 2009), eliminando a 

sucessão, conformando assim a sua identidade.  

Essas manifestações dos processos que positivamente aparecem como imperfeições da 

compreensão científica da “realidade social” e que se solucionariam com o 

desenvolvimento de tal ciência, são processos resultantes destas determinações 

contraditórias, que não se resolvem, pois são essencialmente críticas, pertencem “de 

maneira indissolúvel, à essência da própria realidade, à essência da sociedade 

capitalista” (Lukács, p.79).  

Este movimento da ciência positiva, que identifica o que ainda não está conhecido como 

o que está fora, conforma uma linha sucessiva e evolutiva do tempo na sociabilidade 

capitalista, pois parte do princípio de que o avançar na compreensão da história é 

resultado da superação de um momento anterior sobre o outro, no qual um é mais 

desenvolvido que o seu antecessor, de maneira que o movimento histórico pode ser 

definido entre momentos de instabilidade dado pelo desconhecido (crise) e pela 

incorporação daquilo que já foi integrado no conhecimento (não-crise). 

O problema desta forma de conceção do tempo é que estabelece uma leitura da história 

como evolução da sociedade moderna em que as suas transformações se dão pela 

superação daquilo que impedia o seu desenvolvimento, o que se dá pelo avançar do 

conhecimento científico. Uma vez que esta forma, a partir da sua perspetiva de 

oposição, reconhece o movimento histórico dentre crise e não crise, reconhece que as 

transformações trazidas pelo avançar da ciência foram capazes de superar a crise. 

Porém, desse modo, em uma sociedade fundada pela contradição, este processo de 

passagem para um momento de não crise não significa que foi alcançada a efetiva 

superação das suas contradições fundamentais. Tal passagem significa uma aparente 

superação, de maneira que a não crise, dada por transformações formais do capital, é 
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simultaneamente a sua crise, pois, uma vez que os seus pressupostos críticos não são 

superados, a não crise se apresenta como forma de ser da crise.  

Nesta altura, o leitor deve estar a se questionar sobre quais são as relações efetivas entre 

esta discussão sobre a ciência positiva e o movimento histórico do processo de 

modernização e aquilo que pretendemos centralmente refletir nesta investigação: a 

relação entre as transformações da universidade e a crise do trabalho,  a partir da análise 

do Programa de Ação de uma universidade. 

A relação se dá pelo fato de que esta aparente superação das sucessivas crises, que se 

manifestam enquanto movimento expansivo do capital, se efetiva principalmente pela 

habilidade de nossa sociedade revolucionar as suas forças produtivas ao longo da 

história, movimento que Marx (1988b) define como desenvolvimento das forças 

produtivas do capital.  

Este processo de transformação das forças produtivas efetiva desdobramentos 

profundamente críticos sobre a categoria trabalho ao longo da história. A questão é que 

todo esse processo de revolução das formas de produzir no capitalismo não se faz sem a 

contribuição da universidade, que a partir da sua cientificidade positiva, se afirma como 

instituição historicamente central no desenvolvimento da técnica no processo de 

modernização. O intuito de analisar discursos de uma universidade nesta investigação 

busca refletir sobre como a universidade hoje propõe dar continuidade ao processo de 

modernização com o avanço do desenvolvimento técnico e as relações que podem ser 

estabelecidas com a crise do trabalho. Porém, antes de adentrarmos nesta questão é 

necessário realizarmos uma breve reflexão sobre como se dá a relação entre o 

desenvolvimento das forças produtivas, positivamente identificado como movimento de 

desenvolvimento evolutivo do capital — que atualmente se mostra principalmente pelos 

avanços da microeletrônica —, e os seus desdobramentos negativos, críticos, na 

categoria trabalho.  

A perspetiva temporal do método da ciência positiva — que pressupõe a relação 

sucessiva entre crise e não crise — identifica no desenvolvimento das forças produtivas 

a forma de superação da crise imanente do processo de modernização. Isto significa 

dizer que esta ciência parte do pressuposto de que o seu próprio desenvolvimento, que 

se faz pelo desenvolvimento das forças produtivas, é capaz de encontrar formas de 

superar as contradições que se manifestam nas crises do capital. Este aspecto está 
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evidente no decorrer da história em que as “revoluções tecnológicas”, que significaram 

grandes saltos de desenvolvimento das forças produtivas, aparecem como o movimento 

de auto superação da nossa forma de sociabilidade e que possibilitaria a sua reprodução 

indeterminada ao longo da história, sempre marcada por momentos de crise e não crise4. 

Porém, ao se estabelecer esta linha evolutiva, não se detém o que ocorre 

simultaneamente de forma negativa neste processo crítico. As transformações, 

mobilizadas pelos saltos de produtividade, possibilitados pelo desenvolvimento 

tecnológico, aparecem pela sua materialidade como expansão do capital, expansão da 

possibilidade da sociedade e valorizar o valor ampliadamente. Logo, esta manifestação 

que aparenta ser um processo evolutivo da modernização esconde o processo negativo e 

crítico que se estabelece no decorrer de cada movimento de expansão do capital. 

A partir de Marx (1988b) é possível criticar esta continuidade temporal da acumulação 

do capital e sua valorização do valor pelo desenvolvimento das forças produtivas 

naturalizado pela cientificidade positiva5. Pela teoria da “queda tendencial da taxa de 

lucro” (Idem), que, segundo o autor, conforma uma lei imanente do próprio capital, é 

possível desvelar que o aspecto fenomênico expõe de maneira inversa a crise de 

acumulação como continuidade temporal da própria acumulação, ou seja, que o 

fenômeno, que se apresenta como expansão, efetiva inversamente o aprofundamento de 

sua crise. 

“Não sem critérios, o centro da própria exposição do capital se faz a partir daquilo que o 
autor6 considerou como a lei imanente do próprio capital que denominou como a queda 
tendencial da taxa de lucro, não somente através daquilo que se estabeleceria como os 
termos críticos e contraditórios da própria expansão do capital enquanto acumulação ou 
valorização do valor, mas também como uma forma de desvelar o seu aspecto 
fenomênico como aquilo que expunha invertidamente a crise da acumulação como uma 
mera extensão temporal da própria acumulação, expressando-se assim, o capital 
diferentemente daquilo que constituía o fundamento de si como esta mesma expansão”. 
(Alfredo, 2009, p.10) 

                                           
4 Quando se pensa nos grandes saltos tecnológicos que antecederam momentos de crise mundial ao longo 
da história como as grandes guerras e mais recentemente dado pelos avanços da microeletrônica fica mais 
clara esta afirmação. 
5 Mesmo o marxismo tradicional não superou a positividade uma vez que não buscou criticar 
radicalmente as categorias fundamentais do capital e propôs apenas uma outra forma de sociabilidade a 
partir dos fundamentos da sociedade moderna como o valor e o trabalho. Sobre este tema ver Kurz (2004, 
1995). 
6 Alfredo se refere à obra “O capital” de Marx (1988b). 
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A partir disto, se buscarmos abordar o movimento histórico pela simultaneidade 

temporal da contradição, é possível reconhecer os limites da perspetiva da cientificidade 

moderna e a sua fé sobre a contribuição que realiza no desenvolvimento das forças 

produtivas, o qual identifica como sinônimo de “progresso”. 

Portanto, reconhecemos que para fazer a crítica sobre esta forma de consciência que se 

efetiva pela lógica das ciências naturais — na qual as transformações da sociedade são 

vistas como uma evolução do movimento de reprodução do capital — é necessário 

romper com esta perspetiva em que os fenômenos são vistos a partir de sua positividade 

em uma temporalidade sucessiva. É imprescindível reconhecer que os fenômenos na 

sociedade moderna se efetivam na negação do tempo como sucessão de momentos, pois 

o seu aparente processo de reprodução ampliada vela o processo crítico que aprofunda a 

sua crise categorial entre capital e trabalho. É exatamente acerca desta contradição que 

necessitamos tocar para chegarmos às relações entre as transformações da universidade 

e a crise trabalho. 

1.2 A crise do trabalho e o desenvolvimento das forças produtivas 

Para adentrarmos na reflexão sobre a categoria trabalho, primeiramente é importante 

refletirmos sobre o caráter positivo que esta assume enquanto essência humana, ou 

fundamento da humanidade. Pois é possível reconhecer que a partir desta naturalização 

do trabalho se vela o caráter histórico da categoria trabalho da modernidade, 

transformando-a em fundamento social trans-histórico, tomado assim enquanto verdade. 

Tal premissa teria as suas origens na ontologia do trabalho oriundo do protestantismo e 

do Iluminismo, pela qual “o "trabalho abstrato" (ou suas modificações) constitui [...] 

uma definição fundamental da humanidade enquanto tal que, nessa medida, é 

transversal a todas as formações históricas e também se mantém válida para o futuro” 

(Kurz, 2014, p.44). O que configura aquilo que o autor denomina de “individualismo 

metodológico”, o qual essencialmente consiste: 

“em pretender expor e explicar uma lógica abrangente e determinante para um todo com 
base no caso individual e isolado, que então figura como "modelo", entendendo-se como 
tal não apenas ações individuais definidas como "fundamentais", mas também formas 
estruturais, designadas por "embrionárias", ou partes elementares tratadas como algo 
idealmente individual” (Ibidem, p.55) 

Portanto, para rompermos com o individualismo metodológico da ciência positiva 

acerca do trabalho, é necessário fazer uma crítica radical a esta naturalização do 



 

18 
 

trabalho, pois somente assim é possível desvelar o caráter histórico deste fundamento 

social que é específico da sociedade produtora de mercadorias e sua razão fetichista.  

Para tanto, é necessário reconhecer que “o trabalho como tal, considerado dessa forma 

seca e abstrata, não é nada supra- histórico. Em sua forma especificamente histórica, o 

trabalho nada mais é do que a exploração econômica abstrata, em empresas, da força de 

trabalho humana e das matérias-primas” (Kurz, 2004, p.18). O que requer que 

assumamos a perspetiva lógica aqui defendida onde as categorias são abordadas a partir 

do seu movimento dialético na história, como uma tentativa de romper com aquela 

forma de individualismo metodológico sobre o trabalho, para buscarmos superar com 

esta perspetiva fundamentada na sucessão de tempos que caracterizaria um movimento 

evolutivo do trabalho ao longo da história. 

Talvez, desse modo, pudéssemos efetivar uma forma de crítica à nossa própria 

consciência fetichista, que quando não ultrapassa a positividade do processo, não 

reconhece que é simultaneamente produtora e produto da realidade, ou seja, consciência 

que pressupõe o trabalho de forma ontológica sem se dar conta que parte dos 

pressupostos das categorias especificamente modernas para esta generalização.  

Quando nos referimos ao trabalho, nos referimos a esta categoria contraditória 

profundamente analisada por Marx (1988a, 2007), a qual estabelece um ethos particular 

religioso (Weber, 1999, p. 32) que, a partir de uma lógica utilitarista, transforma a 

sociedade em máquina de trabalho para o fim em si da valorização do valor.  

Portanto, ao reconhecermos o trabalho nestes termos, enquanto categoria que emerge a 

partir da formação moderna, é possível reconhecer que, quando esta categoria essencial 

do processo de modernização aprofunda a sua crise, também se aprofunda a crise da 

própria modernização que passa a manifestar os seus limites lógicos (Kurz, 2004). A 

pergunta que fazemos é: como esta crise da categoria trabalho se efetiva? Quais as suas 

relações com o desenvolvimento do processo de modernização movido pelo 

desenvolvimento das forças produtivas? É sobre o que refletiremos no próximo 

momento desta investigação e que nos aproxima do seu objeto. 

Para adentrarmos naqueles questionamentos, optamos por partir de um momento 

específico do processo de modernização que permite evidenciar o movimento crítico 

imanente do trabalho abstrato no desenvolvimento capitalista. Trata-se do momento de 
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crise da expansão fordista que de um modo geral se manifesta principalmente entre os 

anos 1965 e 1973 (Harvey, 2014, p.135). 

O fordismo se efetivou como um momento expansivo do capitalismo que a ciência 

positiva identificou pela economia política. Esta reconheceu os “anos dourados” do 

fordismo como a evidência da potência do desenvolvimento capitalista que aparecia 

enquanto sinônimo do desenvolvimento efetivo da sociedade. Tal perspectiva, tinha 

como base a “concretude” que o fenômeno fordista aparentava e mascarou uma 

profunda crise estrutural, pois na medida em que se expandia setor produtivo da 

indústria, simultaneamente, se ampliava o setor improdutivo, ou seja, na medida em que 

expandia a produção material de mercadorias, também aumentava a parcela do emprego 

de trabalho que intensificava a extração de mais-valia, mas não contribuía na sua 

produção: 

“Por um lado o fordismo mobilizou novas massas de trabalho produtivo em dimensões 
até então inconcebíveis; por outro, este mesmo desenvolvimento só foi possível com a 
repentina extensão da logística social, das condições infra-estruturais e assim por diante; 
ou seja com o incremento de trabalho improdutivo” (Kurz, n.d, Item 7). 

A sustentação desta forma de reprodução somente foi possível enquanto o crescimento 

absoluto do emprego de trabalho produtivo (substancia real de valor) compensava o 

aumento absoluto e relativo dos setores improdutivos que aparecem ao capital como 

“falsos custos” 7. Porém, quando o estado reduz os investimentos em empreendimentos 

produtivos, em um momento recessivo da economia no qual as finanças estatais entram 

em colapso, a crise se evidencia gerando inflação estrutural e desemprego. 

Nos países periféricos, no âmbito da economia política, o motivo para que se 

efetivassem transformações na indústria está relacionado ao baixo desenvolvimento 

tecnológico das empresas nacionais consideradas “atrasadas” em relação às dos países 

centrais, as quais eram muito mais produtivas e com custos de produção menores, pois 

apresentavam um intensivo desenvolvimento das forças produtivas locais, o que 

permitiria a reestruturação interna das indústrias, assim como uma nova distribuição 

espacial. Esta perspetiva parte do princípio da temporalidade sucessiva que determina 

que os países periféricos “podem” encontrar — com desenvolvimento das suas forças 

produtivas — a superação da crise e atingir o mesmo patamar dos países centrais, pois a 
                                           
7 Termo proposto por Marx (1985), que define a aparição destes custos de logística, administração, 
limpeza como falsos custos, pois não entram diretamente no processo de produção, mas viabilizam que 
este capital seja produzido em maior escala e rote mais capital. 
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racionalização do processo produtivo, trazida pelo avanço do conhecimento científico, 

seria capaz de superar as contradições que se estabeleceram com a crise do sistema 

fordista, tanto pelo incremento de produtividade, quanto pela redução de custos.  

“Uma nova tecnologia pode ser considerada como a força impulsora de novas relações 
sociais; sua aplicação geralmente implica novos métodos de divisão do trabalho e novos 
critérios para a avaliação da eficiência, geralmente associados a diversas recompensas 
sociais, de acordo com os novos valores e metas [...] a discussão deve girar em torno de 
uma outra questão, qual seja: quem controla a inovação tecnológica? Quem se beneficia 
de sua introdução no processo social de produção, distribuição e consumo?” (Rattner, 
1980, p. 60) 

Esta perspetiva oriunda da forma de consciência das ciências naturais meramente põe 

como problema a forma de como essa tecnologia é distribuída na sociedade, ou seja, a 

crítica se limita a uma desigualdade do desenvolvimento das forças produtivas que, se 

bem distribuído, permitiria realizar as transformações necessárias para efetivar a 

reestruturação formal da indústria também na periferia, que assim seria capaz superar as 

contradições do capital se “equilibrando” ao nível de “desenvolvimento” dos países 

centrais com o seu modelo insustentável de estado de bem estar social. 

A noção de que há uma desigualdade estabelecida pelo desenvolvimento do capital, 

pressupõe que é possível que se obtenha um equilíbrio, esta noção natural vela o 

problema central que se efetiva, pois direciona a crítica a partir do fenômeno e não 

sobre a contradição que se realiza de maneira abstrata pela negação do trabalho. É 

importante reconhecer que o capitalismo se efetiva em diferentes níveis de 

desenvolvimento das forças produtivas de modo que a forma de ser da periferia é estar 

de maneira recuperadora em relação ao centro (Kurz, 2004), é a forma de ser do capital, 

faz parte de sua essência e não uma condição passível de superação. 

Esta posição recuperadora da periferia determina que sua produtividade seja 

intensificada, pois somente assim a sua indústria seria capaz de se inserir nos níveis de 

produtividade médio ditados pela lógica da concorrência. Porém, os investimentos na 

sua força produtiva necessitavam ser enormes, para além da sua produção, devido ao 

seu “atraso” em relação aos países centrais e, também, em decorrência da estagnação 

econômica do período. Deste modo, restava aos capitais individuais recorrerem ao 

crédito nos mercados financeiros com juros e custos administrativos muito elevados, o 

que passou a dar novo sentido na circulação do capital no processo produtivo, pois a 

necessidade crescente de pagamento dos juros exigia cada vez mais aumentar a 
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produtividade (elevar massa de mais-valia), que, por sua vez, requeria ainda mais 

empréstimos para continuar esta sua intensificação. Porém, contraditoriamente, a cada 

rotação do capital, pela intensificação produtiva eliminava a possibilidade de extrair a 

mais-valia no processo produtivo, pois a cada desenvolvimento das forças produtivas 

desdobra-se necessariamente a eliminação do trabalho elevando a composição orgânica 

do capital, o que evidencia a intensificação do movimento de desvinculação do valor 

(representado pelo dinheiro) em relação à sua substância trabalho (Kurz, 1995). 

Este movimento de transformação qualitativa do capital, em que as forças produtivas se 

intensificam em grande monta, se efetiva a partir da “terceira revolução tecnológica” 

(Mandel, 1985) ou “revolução da microeletrônica” (Kurz, 1995), que surge com o 

anunciado limite expansivo do fordismo. Esta revolução, na sua essência, está 

relacionada ao nivelamento médio dos grandes departamentos da economia8. Este 

processo produz uma pressão permanente para acelerar a inovação tecnológica, ou seja, 

para o desenvolvimento das forças produtivas, uma vez que, em decorrência da elevação 

da composição orgânica do capital, a massa de mais-valia produzida não é mais 

compensada pela extensão de sua taxa. Isto implica que se inaugure na modernidade, a 

“superprodução latente de meios de produção enquanto forma predominante das 

contradições econômicas da economia capitalista” (Mandel, 1985, p.135), porém o autor 

não adentra na contradição fundamental que esta generalização dos meios de produção 

efetiva, a qual é resultado da concomitante eliminação do trabalho produtivo na 

reprodução do capital:  

“Em suma, pode dizer-se que com a revolução da microeletrônica, cujo potencial está 
longe do esgotamento, a partir dos anos 80, juntamente com a expansão fordista estagnou 
também a ampliação do trabalho produtivo e, portanto, da criação real de valor; assim a 
partir de agora o trabalho produtivo retrocede à escala global”. (Kurz, n.d, Item 7) 

Este movimento de retrocesso do trabalho produtivo evidenciado por Kurz, que é o 

desdobramento da enorme racionalização do processo produtivo dado pela inserção da 

microeletrônica, se fundamenta no aprofundamento do processo crítico que se delineava 

no fordismo, no qual a dependência da produção ao crédito só se extrapola nas últimas 

                                           
8 A divisão da economia em departamentos foi formulada por Marx (1985) e consiste em decompor a 
produção global da sociedade em: meios de consumo (Departamento I) e meios de produção 
(Departamento II). Além disso, autor define que o capital de cada departamento se decompõe em: capital 
variável, a força de trabalho, e capital constante, meios de produção (Ibidem, pp.293-295), os quais 
seriam a chamada composição orgânica do capital. 
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três décadas, com o colapso da modernização, marcadamente a partir do fim da União 

Soviética (Kurz, 2004).  

Segundo o autor, esta dependência se traduz em uma lógica de produção que se 

fundamenta a partir da necessidade de uma enorme liquidez da economia internacional, 

na qual os países centrais necessitam constantemente circular o seu capital nas esferas 

especulativas da economia, em que a “valorização” do dinheiro aparenta não depender 

mais da materialidade da produção industrial, a qual torna-se um meio de circular 

grandes montantes de hipoteca de massas futuras de valor sob a forma de crédito 

(Idem). Porém, todo este processo negativo de dependência creditícia é incorporado 

pela economia política como forma natural que a economia atual possui para a expansão 

do capital, pois parte do princípio de que todo trabalho é produtivo. A preocupação que 

se apresenta é em manter os índices de desemprego baixos para permitir a ampliação do 

consumo e endividamento da população.  

Este processo de transformação do capitalismo, que se autonomiza da sua substância 

lógica, o trabalho e a sua criação de valor, é complexo e suscita um enorme debate, o 

qual não será possível aprofundar nesta dissertação. Mas o importante para avançarmos 

em nossa reflexão é compreendermos o processo negativo de transformação do trabalho, 

que se efetiva com o seu desenvolvimento histórico pelas transformações qualitativas 

dadas pelo desenvolvimento das forças produtivas.  

Ressaltamos que, para esta dissertação, também não procuramos nos preocupar com o 

âmbito quantitativo das transformações do trabalho que vulgarmente são associadas pela 

economia política à mera preocupação entre os índices de emprego e desemprego, os 

quais, apesar de reconhecermos que são absolutamente importantes na prática social, 

nos levariam a uma crítica social baseada na oposição entre o emprego e desemprego — 

tão quista pelos defensores da noção de “empregalidade”9 — enquanto medida da crise 

da modernização. Consideramos que a preocupação sobre as variações do emprego 

somente faz sentido quando se relaciona com a transformação qualitativa do trabalho e 

que deste modo constitui um importante campo de investigação para se pensar nas 

relações entre a dinâmica do emprego na sociedade deste processo crítico de 

transformação do trabalho que está relacionado à financeirização da economia. Trata-se 

de um importante campo de investigação também para as Ciências da Educação quando 
                                           
9 Sobre os desdobramentos da noção de empregabilidade no campo educativo consultar Correia (2010). 
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se pensa nos desdobramentos dessas dinâmicas sobre a formação de trabalhadores. 

Apesar de instigantes temas de debate, nesta investigação buscaremos apenas fazer uma 

aproximação sobre estes processos, buscando primeiro compreender a dinâmica geral 

que os move. 

Para tal torna-se importante refletirmos acerca das transformações que estes processos 

aqui discutidos apresentam a partir do conceito de acumulação flexível de David Harvey 

(2014) que nos move a relacionar as mudanças económicas e sociais do final do século 

XX com a universidade, a qual não passa incólume por tais transformações. 

1.3 A “acumulação flexível”, a universidade e a sociedade do 
conhecimento como promessa de expansão do capital 

A leitura de Harvey (2014) sobre as últimas décadas do século XX busca refletir sobre 

as transformações dadas pelo colapso do fordismo a partir de 1973 que daria lugar a um 

novo regime de acumulação o qual denomina de “acumulação flexível”10: 

“A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com a 
rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras fornecimento de 
serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 
inovação comercial, tecnológica e organizacional” (Ibidem, p. 140)11. 

Isto significa dizer que esta “nova” forma do capitalismo busca superar os entraves que 

o fordismo-keynesianismo constituía pela flexibilização das formas de produção, o 

somente seria possível com o desenvolvimento das forças produtivas, permitido 

principalmente pela inovação comercial, tecnológica e organizacional. Somente por esta 

via seria possível que, como dito anteriormente, o processo de valorização do valor, 

antes sustentado pelo aparentemente robusto setor produtivo do fordismo, desse lugar a 

uma nova economia onde o setor produtivo da indústria, que apesar de fundamental para 

a economia, já não é o epicentro do processo de valorização do valor12. 

                                           
10 É importante destacar que a ideia de um novo regime de acumulação pressupõe que o capitalismo ainda 
é capaz de realizar a acumulação de capital e, portanto, de produção de capital. Esta assunção traz um 
importante debate acerca do questionamento sobre a capacidade do capitalismo hoje ainda é capaz de 
criar valor, problema dado pela atual centralidade do capital especulativo financeiro no processo de 
valorização do valor. Sobre este problema ver (Kurz, 2014). 
11 Grifo nosso. 
12 É importante enfatizar que como já foi dito anteriormente esta “nova” forma de valorização do valor é 
profundamente crítica, uma vez que se autonomiza da criação real de valor dada pelo trabalho produtivo, 
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A partir desse momento, o conhecimento científico tende a ser cada vez mais concebido 

como instrumento que otimiza o desenvolvimento económico constituindo-se como um 

elemento central que “pode organizar e gerir as interações complexas entre um grande 

número de atores e de variáveis; pode conceber e conduzir as máquinas, as instalações e 

os sistemas de produção flexíveis” (Gorz, 2005, p.37). 

Antes de darmos continuidade ao nosso raciocínio, salientamos que a flexibilidade 

produtiva, e a tecnologia não podem ser objetivados enquanto atores das transformações 

sociais que moveram a crise do fordismo, como afirma Michel Vakaloulis: 

Embora a acumulação flexível esteja intimamente ligada à crise do fordismo, ela não 
pode ser extrapolada como a nova era "pós-fordista" [...] As características dos recursos 
tecnológicos, a sua constituição, a sua utilização e difusão, os seus imperativos 
funcionais, mais do que fatores explicativos são fatores a explicar. As novas tecnologias 
produtivas são meios de poder determinados por condições sociais (e por equilíbrios de 
forças) e não atores autónomos da mudança social. (2003, p.127) 

Neste sentido, quando aqui refletimos sobre os desdobramentos críticos da dita 

acumulação flexível e a centralidade da tecnologia no desenvolvimento, reconhecemos 

que se trata de um elemento que contribui para pensarmos as transformações históricas 

recentes e não enquanto processo responsável por tal movimento. 

 A partir desta mudança no sistema produtivo é possível identificar diversas 

transformações sociais, a flexibilização dos sistemas produtivos muda as formas de 

socialização do trabalhador (Gorz, 2005) de maneira que: 

“A socialização do trabalhador nas condições de produção capitalista envolve o controle 
social bem amplo das capacidades físicas e mentais. A educação, o treinamento, a 
persuasão, a mobilização de certos sentimentos sociais (a ética do trabalho, a lealdade aos 
companheiros, o orgulho local ou nacional) e propensões psicológicas (a busca de 
identidade através do trabalho, a iniciativa individual ou a solidariedade social) 
desempenham um papel e estão claramente presentes na formação de ideologias 
dominantes cultivadas por meios de comunicação de massa, pelas instituições religiosas e 
educacionais, pelos vários, pelos vários setores do aparelho do Estado, e afirmadas pela 
simples articulação de sua experiência por parte dos que fazem o trabalho”. (Harvey, 
2014, p. 119) 

A partir disto, é possível reconhecer, no âmbito da prática social, que os 

desdobramentos críticos categoriais do capital impactam de maneira profunda os 

indivíduos e suas relações na vida cotidiana. Delineiam-se então profundas mudanças na 

                                                                                                                            
o que por sua vez faz com que reprodução do capital se sustente em um processo de valorização cada vez 
mais fictício, pois situa-se no campo especulativo financeiro (Kurz, 2014, 2004, 1995; Pitta, 2011)  
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concepção do “valor” do conhecimento13 que vão atingir diretamente a universidade 

humanista clássica no sentido de demandar cada vez mais conhecimentos que pudessem 

ser diretamente aplicados para o desenvolvimento econômico. Ernest Mandel (1985) 

identifica já na década de 70 a formação deste processo de funcionalização da 

universidade que cada vez mais se aproxima das demandas do processo de 

modernização em plena crise do fordismo: 

O padrão distintivo desse crescimento do trabalho intelectual científico – obtido a partir 
do crescimento cumulativo do conhecimento científico, da pesquisa e do 
desenvolvimento e determinado em última análise pela inovação tecnológica acelerada – 
é a reunificação em larga medida das atividades intelectual e produtiva e o ingresso do 
trabalho intelectual no processo de produção correspondente às necessidades imediatas da 
tecnologia do capitalismo tardio, a educação dos trabalhadores intelectuais deve, 
analogamente, subordinar-se de maneira estrita a essas necessidades. O resultado é a crise 
da universidade humanística clássica, tornada anacrônica [...] acima de tudo, devido a 
razões diretamente econômicas, específicas à natureza do trabalho intelectual no 
capitalismo tardio; a pressão no sentido de adaptar a estrutura da universidade, a seleção 
de estudantes e a escolha de programas escolares para a inovação tecnológica acelerada 
sob condições capitalistas”. (Mandel, 1985, p.183)14 

Esta pressão, no sentido da adaptação das universidades às demandas da crescente 

necessidade do desenvolvimento das forças produtivas, efetiva profundas 

transformações nestas instituições. Neste contexto, segundo (Amaral & Magalhães, 

2000), é possível reconhecer uma mudança no paradigma do ensino superior na medida 

em que “o ambiente social e económico deixa de ser visto como um conjunto de 

interesses, por vezes conflituantes, para ser considerado como uma teia dentro da qual 

as instituições de ensino superior se têm e se devem integrar se pretendem sobreviver 

enquanto organizações” (Ibidem, p.16). Trata-se da constituição de um paradigma que, 

segundo António Magalhães (2006), pode ser chamado de “paradigma da 

adaptabilidade” que traz à tona a assunção de que “primeiro, as organizações 

académicas, como quaisquer outras organizações, têm de cuidar da sua relação com o 

seu meio ambiente e, segundo, que a sobrevivência organizacional depende da 

reformulação da sua missão” (Ibidem, p.14). É neste processo, que impinge a 

transformação do ensino superior, que o autor ressalta a coincidência essencial entre o 

que chama de uma “crise de identidade do ensino superior” e a crise da modernidade 

(Ibidem, p.15). Apesar de partirmos de diferentes pressupostos teóricos do que 

identificamos como crise da modernidade, a observação de Magalhães é interessante, 

                                           
13 Acerca deste tema ver: André Gorz (2005, pp. 38-44). 
14  Grifo nosso. 
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pois evidencia como todas as instituições especificamente modernas15 entram em crise 

com o aprofundamento das contradições internas do processo de modernização.  

Estas afirmações dos autores são interessantes, pois, primeiro, evidenciam que mesmo 

antes desta crise paradigmática, os interesses económicos exerciam influência naquilo 

que a universidade realizava, ou seja, já permite eliminar a perspetiva romântica e até 

saudosista de que a dita universidade humanista — defendida enquanto espaço 

emancipatório da sociedade — tinha toda a autonomia frente às necessidades de 

desenvolvimento do processo de modernização e sua lógica economicista. É importante 

reconhecermos que o ensino superior e especialmente a universidade, seu principal 

representante, é uma instituição fundamental para a formação do processo de 

modernização e da sociabilidade capitalista e que sempre foi um importante instrumento 

para o desenvolvimento desta forma social16. Por outro lado, é evidente que nesta 

universidade existiam — e ainda persistem — espaços de pensamento crítico que foram 

fundamentais para as lutas sociais por mudanças que ao menos contivessem de alguma 

forma os processos de desenvolvimento capitalista, mas esta atividade, que buscaria ir 

contra a corrente do movimento geral da modernização, nunca se realizou de uma 

maneira hegemônica e efetivamente emancipatória, o que necessariamente exigiria uma 

crítica radical sobre a sua própria essência moderna. 

Aqui queremos chamar a atenção no fato de que com a ascensão deste paradigma da 

adaptabilidade destacado pelos autores, a possível crítica sobre o movimento das coisas, 

permitido pelo conflito de interesses, dá lugar a ideia de inevitabilidade dos fatos, que 

potencialmente elimina o debate e a luta política dos diferentes interesses da sociedade 

na universidade, pois emerge o discurso de que, se não forem cumpridas as medidas 

coercivas dominantes no sentido que segue o processo de modernização, não há como 

sustentar a própria instituição em pé. O que tende a levar a uma aceitação forçada pelo 

“mal menor”, onde o rolo compressor da ideologia neoliberal define as formas que a 

instituição deve possuir.  

                                           
15 Consideramos que a universidade, apesar de ter se originado na Idade Média organicamente ligada à 
Igreja Católica, é incorporada na formação do processo de modernização e muda completamente o 
sentido em relação a sua origem e passa a ser uma instituição tão moderna quanto o conhecimento 
científico positivo que passa a produzir. 
16 Basta olharmos para importante papel que a universidade teve na formação do Estado-Nação (Amaral 
& Magalhães, 2000) e pela origem acadêmica dos grandes pensadores do Liberalismo. 
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Consideramos que a Declaração de Bolonha, de 1999, pode ser identificada como um 

marco desta atual mudança paradigmática no ensino superior europeu. A declaração faz 

uma grande transformação em todo o sistema do ensino superior da União Europeia 

com o objetivo da criação de um “espaço europeu do ensino superior com os objetivos 

genéricos de promover a mobilidade e empregabilidade dos graduados [...] e de reforçar 

a competitividade internacional do ensino superior europeu no contexto da crescente 

globalização dos sistemas de ensino e formação” (Simão, Santos & Costa, 2002, pp. 

244-245). A Declaração de Bolonha e as suas decorrentes políticas são um campo de 

discussão muito amplo e complexo no qual não procuramos adentrar nesta investigação. 

De maneira que a sua referência aqui é colocada como um marco simbólico deste 

processo de transformação da universidade que passa a ser assumida enquanto 

ferramenta essencial do processo de modernização na assim chamada sociedade do 

conhecimento 

Partindo de outros pressupostos críticos, Boaventura Santos (2005) identifica três crises 

fundamentais da universidade: a crise institucional  que se desdobraria também em uma 

crise da hegemonia “pela crescente descaracterização intelectual da universidade” e a 

crise da legitimidade, “pela crescente segmentação do sistema universitário” (Santos, 

2006, p.139). De uma maneira geral, esta crise institucional nos últimos trinta anos, 

segundo o autor, é resultado da “perda de prioridade do bem público universitário nas 

políticas públicas e pela consequente secagem financeira e descapitalização das 

universidades públicas” (Idem).  

A temporalidade destacada pelo autor corresponde exatamente ao momento histórico 

que temos destacado nesta dissertação, momento o qual o colapso do fordismo-

keynesianismo faz ruir a sua promessa de sociedade de bem-estar social conjuntamente 

com o espetáculo simbólico da queda do muro de Berlim. Nesse movimento com o 

avanço do processo de globalização e da ideologia neoliberal nas políticas de Estado17 

(Idem) a demanda pela produção de um conhecimento que contribua para o processo de 

flexibilização da economia passa a ser uma das tônicas centrais que move as 

transformações na universidade. De modo que, como afirma o autor, a “perda de 

prioridade na universidade pública nas políticas públicas do Estado foi, antes de mais, o 

                                           
17 David Harvey (2007) faz uma interesante definição do estado sob a égide da ideología neoliberal: “el 
Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes derechos de propiedad privada individual, el imperio de 
la ley, y las instituciones del libre mercado y del libre comercio” (pp.71-71) 
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resultado da perda geral de prioridade das políticas sociais (educação, saúde, 

previdência) induzida pelo modelo de desenvolvimento económico conhecido por 

neoliberalismo ou globalização neoliberal que, a partir da década de 1980, se impôs 

internacionalmente” (Ibidem, p.141) 

É neste contexto onde o conhecimento e a informação produzidos na universidade, se 

instituem como fator central para a economia que faz emergir a noção de sociedade do 

conhecimento, assumida pela cientificidade positiva como a pedra de toque do atual 

momento da modernização.  Esta assunção da emergência de uma sociedade baseada no 

conhecimento fica evidente por ser considerada um dos principais objetivos delineados 

pela Cimeira de Lisboa no ano 2000, que pretendia em dez anos “fazer da União 

Europeia a economia baseada no conhecimento, mais competitiva e dinâmica, capaz de 

um crescimento sustentável, com mais e melhores empregos e mais coesão social” 

(Simão, Santos & Costa, 2002, p.27)18, permitindo assim “prosperidade social e 

económica” de maneira “sustentável” na União Europeia.  

É interessante constatar que esta visão de futuro, que se hegemoniza e se transforma em 

políticas constituintes da realidade cotidiana, promete fazer realizar a “prosperidade 

social” que já é feita desde os fundadores do liberalismo, mas que agora além de 

positivamente acentuar a importância do conhecimento, traz os entornos verdes de um 

capitalismo sustentável. Não é por acaso que tais políticas têm como seu epicentro 

referencial o clube dos países centrais da economia mundial, mais conhecido por OCDE 

(Room, 2005, p.4). 

André Gorz (2005), que reconhece neste movimento o estabelecimento de uma forma 

de civilização, traz importantes questionamentos: 

Para a civilização que se instala, o fato de se apresentar como uma sociedade do 
conhecimento está carregado de sentido, por sua pobreza. De fato, o conhecimento não 
implica necessariamente a inteligência; ele é bastante mais pobre do que esta última. Ele 
ignora a importância, essencial do ponto de vista político, da questão que uma sociedade 
precisa pôr para si mesma: o que decorre e o que não decorre do conhecimento? O que é 
conhecer, e o que desejamos, ou necessitamos, conhecer? (Gorz, 2005, p.79)19 

Apesar de não estarmos completamente de acordo com a ideia do atual movimento em 

direção a uma “sociedade do conhecimento” constituir a formação de uma civilização, 

                                           
18 Grifo do autor. 
19 Grifo nosso. 
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pois constitui uma análise que positiva o processo, o autor nos traz um elemento 

importante, pois nos faz refletir sobre o que significa esta ascensão do conhecimento. 

Este pode ser o ponto de partida que nos permite pensar negativamente essa afirmação 

positiva de sociedade do conhecimento. Para tal é necessário reconhecermos que as 

manifestações fenomênicas da “riqueza” da dita sociedade do conhecimento se efetivam 

simultaneamente ao processo negativo que aprofunda a crise da categoria trabalho, 

anteriormente aqui discutida, pelo desenvolvimento das forças produtivas e a 

complexificação de sua contradição essencial. 

Neste sentido torna-se fundamental pensarmos sobre os desdobramentos deste ideário 

emergente sobre a universidade. Segundo Bernheim & Chauí (2008), a relação desta 

sociedade do conhecimento com a universidade é marcada pela “heteronomia”, o que 

resulta em diversos constrangimentos para as atividades da universidade, principalmente 

nas áreas que não estão diretamente ligadas à inovação tecnológica e informacional. 

Este processo evidencia um movimento de instrumentalização da universidade que 

passa a redefinir a sua identidade e sua missão, caminhando em uma direção que 

transformaria o seu status de “instituição social” em uma “organização social”: 

“Uma organização difere de uma instituição por definir-se por uma prática social 
determinada de acordo com sua instrumentalidade: está referida ao conjunto de meios 
(administrativos) particulares para obtenção de um objetivo particular. Não está referida a 
ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e 
externa, mas a operações definidas como estratégias balizadas pelas ideias de eficácia e 
de sucesso no emprego de determinados meios para alcançar o objetivo particular que a 
define. Por ser uma administração, é regida pelas ideias de gestão, planejamento, 
previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir ou questionar sua própria existência, 
sua função, seu lugar no interior da luta de classes, pois isso, que para a instituição social 
universitária é crucial, é, para a organização, um dado de fato. Ela sabe (ou julga saber) 
por que, para que e onde existe”. (Chauí, 2003, p.6)20. 

 Trata-se, portanto, não só de uma redefinição da importância social do conhecimento a 

partir de um referencial instrumental, mas de um processo que insere a lógica de gestão 

dentro da universidade promovendo a sua racionalização a partir do paradigma da 

adaptabilidade, o que a aproxima da forma de ser empresarial. Isto suscita mais uma vez 

o questionamento dos desdobramentos dessa institucionalização da forma empresarial 

na universidade nas suas relações tanto com os interesses da esfera pública quanto da 

privada. 

                                           
20 Grifo nosso. 
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Esta nova articulação é vista pela ciência positiva como um “novo modo de produção” 

que é baseado no modelo da “tripla hélice” (Etzkowitz, 2011, 2013) e que se coloca 

como grande promessa para essa “nova universidade”, pois é tida enquanto elemento 

chave para a constituição de um “novo modo de produção”: 

“Um novo modo de produção está surgindo com base nas ligações entre universidade-
indústria-governo - a tripla hélice. As esferas institucionais públicas, privadas e 
acadêmicas que antigamente operavam à distância nas sociedades capitalistas liberais 
estão cada vez mais trabalhando em conjunto, com o padrão espiral de vínculos 
emergentes em várias fases do processo de inovação”. (Etzkowitz, 2011, p. 76)21 

Esta configuração positivamente apresentada como a forma de aproximar as relações 

entre as esferas públicas, privadas e acadêmicas é justificada pelo discurso de que no 

atual momento da modernização a realização deste afinamento entre o interesse dessas 

instituições significaria ultrapassar as barreiras que impediam o pleno desenvolvimento 

de suas potencialidades no desenvolvimento social (Laredo, 2007). A plena realização 

desta ideia de tripla-hélice permitiria o que Etzkowitz (2013) chama de por “casamento 

do conhecimento com o capital” que apontaria para a construção de uma ciência 

empreendedora e muito mais “eficiente” (Etzkowitz, 2013, p.45). 

A questão que se coloca é: que desenvolvimento social e que modo de produção é este 

que se fundamentaria na aproximação entre o público, o privado e as universidades? 

Seriam estes interesses tão convergentes de fato? 

A partir desta investigação não buscamos responder completamente tais questões, mas a 

partir do que discutimos até o momento, não seria difícil identificar que este “novo 

modo de produção” já não é tão novo assim, trata-se da aplicação da flexibilidade 

produtiva, onde há uma racionalização em todos os âmbitos da produção e que requer 

um elevado desenvolvimento das forças produtivas dado pelo conhecimento 

instrumental que as instituições de ensino superior, principalmente as universidades, 

têm potencial de fornecer 22. 

                                           
21 Tradução livre de: “A new mode of production is emerging based on linkages among university-
industry-government – the triple helix. Public, private, and academic institutional spheres that formerly 
operated at arms length in liberal capitalist societies are increasingly working together, with a spiral 
pattern of linkages emerging at various stages of the innovation process” (Etzkowitz, 2011, p. 76) 
22 Aqui também poderíamos questionar acerca de como ficariam as relações entre o Estado, as empresas e 
a universidade, mas não foi possível dentro deste processo de investigação incorporar mais um debate tão 
complexo no seio das discussões. 
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A partir deste movimento de ascensão do conhecimento enquanto fator central na 

promessa de desenvolvimento pela flexibilização da economia e o processo de 

instituição de uma lógica funcional e utilitarista do conhecimento na universidade são 

fundamentais para refletirmos sobre a redução da ideia de conhecimento à um 

instrumento prático em prol das demandas de desenvolvimento tecnológico da 

economia flexível. Porém, o aspecto principal que buscamos destacar é as contradições 

da emergência de um discurso com poder hegemônico que busca naturalizar a ideia de 

sociedade do conhecimento como a receita para superar os processos críticos do 

processo de modernização, ao passo que, simultaneamente, como acima buscamos 

expor, a cada salto de desenvolvimento das forças produtivas as contradições 

fundamentais do trabalho — evidentes pela enorme ampliação do trabalho improdutivo 

associados à financeirização da economia — se aprofundam ainda mais. 

Porém, para conseguirmos sair da abstração das análises gerais feitas até o momento 

acreditamos que seja possível adentrarmos na particularidade do processo a partir do 

objeto de estudo desta investigação, pois nela está contida toda a universalidade do 

movimento recente do processo de modernização que até aqui buscamos evidenciar. 

Porém antes disso, é necessário fazermos uma breve reflexão acerca do movimento da 

pesquisa em si, ou seja, da prática investigativa que realizamos.  

. 
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Capítulo II  

A Razão Dialética Enquanto Fundamento para uma Cientificidade nas 
Ciências da Educação 
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A forma da exposição desta dissertação se coloca como um exercício para o seu próprio 

autor na tentativa de realizar uma crítica à forma da ciência positiva. Evidentemente que 

não tenho a pretensão de aqui realizar uma crítica capaz de superá-la absolutamente, 

pois se trataria de uma ruptura com a própria forma de consciência moderna, das suas 

referências categorias, da qual estou certo que não se efetiva dentro do universo 

acadêmico em uma dissertação de mestrado. Além do que não há nada mais romântico e 

especificamente moderno do que a objetivação de uma prática com potência de 

superação desta forma social para outra superior. 

A opção por iniciarmos a nossa discussão com aquela importante citação de Hegel no 

primeiro capítulo não foi sem propósito, trata-se de uma maneira de tentarmos 

evidenciar que aqui buscaríamos nos opor ao tradicional formato no qual a dissertação 

— enquanto a apresentação formal do processo de investigação — constitui uma mera 

somatória de partes que conformaria uma a unidade estática de todo o processo. Aqui 

buscamos uma divisão do texto não como uma cisão funcional pré-determinada, mas 

sim como uma forma de marcar as passagens da reflexão de um momento para o outro.  

É importante destacar que não se trata de uma mera crítica formal sobre o texto, também 

é formal, mas principalmente lógica/teórica, pois partimos do pressuposto de que a 

discussão sobre a metodologia está em todos os momentos da investigação, a sua 

unidade se conforma na sua presença em todas as partes. 

Conscientes do risco que assumimos ao optarmos por esta forma, pois certamente não é 

suficiente para superar tal forma fragmentada do pensamento que está na origem do 

processo de modernização e é constituinte da nossa consciência, adentramos agora na 

reflexão sobre a nossa própria práxis científica. Sendo este momento uma tentativa de 

aprofundarmos a reflexão sobre a própria prática da investigação, o que não pode ser 

reduzido a um “Quadro Metodológico” como mandam os “bons” manuais de 

metodologia da investigação.  

2.1 A dialética enquanto crítica ao racionalismo científico 

Começamos com o questionamento: quais os desdobramentos desta forma racional e 

científica na nossa consciência? 
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Tal problemática é profundamente discutida por Geörg Lukács o qual reconhece que a 

racionalidade formal elimina as possibilidades de identificarmos as contradições do que 

se apresenta como real e reduz as possibilidades de uma reflexão crítica que o saber 

pode promover (Lukács, 2003, pp.133-192). Segundo o autor, essa forma de ciência só 

se torna possível a partir desse racionalismo, que emerge como método de pensamento 

universal no processo de modernização, o qual somente é possível a partir da “lógica do 

sistema” que, no sentido do racionalismo, é “uma coordenação, ou antes, uma supra-

ordenação e uma subordinação dos diversos sistemas parciais das formas [...] onde essas 

relações podem sempre ser pensadas como ‘necessárias’, isto é, como visíveis a partir 

das próprias formas ou pelo menos a partir do seu princípio de constituição, como 

‘produzidas’ por elas” (Ibib., p.251).  

A partir disso o autor evidencia o potencial crítico do método dialético sobre essa forma 

de razão, pois, quando não banalizado, permite que a rigidez formal dos conceitos e 

seus objetos do racionalismo da modernização sejam dissolvidos, rompendo com aquela 

relação de supra-ordenação e subordinação de sistemas formais parcializados. Isto 

porque a dialética é “um processo de passagem fluída de uma determinação para a 

outra, uma superação permanente dos contrários” (Ibidem, p.67), sendo assim, a 

passagem de um para dentro do outro. Apesar da importância dessa passagem de um 

para o outro, Lukács destaca que o aspecto essencial desta ação recíproca é a “relação 

dialética do sujeito e do objeto no processo da história” (Idem), determinação a qual 

traria o caráter revolucionário desse método.  

Assim, o autor evidencia a centralidade da relação dialética entre o sujeito e o objeto 

enquanto método de pensamento que só é capaz de realizar o seu caráter efetivamente 

crítico quando esta relação dialética entre sujeito e objeto é inserida no processo 

histórico, ou seja, quando o movimento dialético entre sujeito e objeto não esteja 

autonomizado do movimento histórico, sendo assim determinado e determinador do 

processo histórico. 

A partir disso, é possível reconhecer que para o desenvolvimento de uma cientificidade 

que busque superar o método redutor do racionalismo científico da modernidade, é 

essencial a reflexão acerca da problemática das relações entre sujeito e o objeto, pois 

será o elemento que determinará o método de pensamento sobre o qual se constitui o 

conhecimento científico que se busca produzir.  
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No campo das Ciências da Educação, como afirma Alberto Correia: 

 “A problemática das relações entre o sujeito e objeto nem sempre foi integrada nas 
condições de produção de conhecimento [...] a verdade é que esta problemática só 
interferiu nos dispositivos de investigação pela importância que lhe foi atribuída na 
construção do conceito de clínica e do conceito de intervenção psicossociológica” (1998, 
p.182).  

Entendemos que esta redução funcional da reflexão sobre a problemática do sujeito e 

objeto acaba por limitar o potencial de uma cientificidade simultaneamente 

prática/teórica à uma teoria restrita aos limites da prática eliminando assim as 

contradições que se estabelecem a partir do movimento entre a teoria e prática ao longo 

da prática científica. Isto evidencia que as Ciências da Educação necessitam ter em 

conta tal movimento reducionista, o que remete à importância do estabelecimento de 

uma reflexão crítica sobre tal processo na tentativa de não reproduzir esse racionalismo 

científico que limita o potencial transformador do conhecimento ao objetivar a sua 

teoria em um instrumento prático.  

Isto porque a não reflexão sobre a problemática do sujeito e objeto emerge como 

afirmação de uma forma científica que se afasta da sua própria crítica formal. O que 

aproxima as Ciências da Educação do método positivo fundamentado nas ciências da 

natureza, tornando assim cada vez mais distante a possibilidade de uma crítica dos seus 

próprios pressupostos, o que mostra a fragilidade de uma conceção de ciência que 

assume o seu método como verdadeiro.  

É evidente que essa opção metodológica traz grandes desafios para o investigador, pois 

se trata de um caminho árduo de autocrítica que prima pelo movimento dialético 

constituinte da unidade da relação sujeito-objeto na história. Isto exerce implicações 

também na forma da escrita científica, a qual é historicamente sistematizada pelo 

racionalismo moderno em um conjunto de fragmentos que se sucedem em uma lógica 

quase que evolutiva. O método dialético, que tem como princípio o conflito das 

determinações, remete o investigador a uma forma textual complexa que prima pelo 

movimento e pela interpelação. Trata-se de um horizonte a ser seguido nesta 

investigação, pois não temos a pretensão de afirmar que se trata de uma metodologia já 

completamente incorporada na sua profundidade, até porque esse reconhecimento seria, 

talvez, a eliminação da possibilidade da sua efetiva incorporação. 
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Portanto, o pressuposto teórico fundamental para esta investigação parte pela 

primazia da instabilidade como forma de se opor à linearidade e do racionalismo formal, 

que traz o aparente estatuto de “infalibilidade” das ciências naturais e positivas. 

Acreditamos que esse pressuposto teórico-metodológico seja o ideal para a investigação 

nas Ciências da Educação, pois se trata de um campo científico o qual, segundo Correia 

(1998), uma das suas principais originalidades reside exatamente na “impossibilidade de 

se lhes atribuir um estatuto epistemológico estável através da "adaptação" dos sistemas 

de legitimação que definiram a cientificidade das Ciências da Natureza” (Correia, 1997, 

p.12), ou seja, trata-se de um campo científico o qual não seria possível a 

compatibilização com a lógica de um sistema de legitimação fundamental para o 

método do racionalismo da modernidade, responsável pela fragmentação disciplinar do 

conhecimento. Tal instabilidade nos remete imediatamente ao caráter também “instável” 

que Robert Kurz identifica na teoria de Marx quando a define enquanto “revolução 

teórica inacabada” (Kurz, 2014, pp. 13-30), que permite reconhecer o potencial crítico 

categorial sobre a razão moderna desta “teoria inacabada”. Desta forma seria possível 

afirmar que tal instabilidade epistemológica das Ciências da Educação, assim como a 

trazida pela teoria inacabada de Marx, seria capaz de constituir um caminho com grande 

potência para o desenvolvimento da reflexão crítica sobre os pressupostos de nossa 

sociedade e a sua forma fragmentária de encarar o seu próprio conhecimento. 

Tendo em conta o reconhecimento de que essa fragmentação do conhecimento seja a 

manifestação da cisão entre sujeito e objeto na história, acreditamos que também é 

inevitável, para esta investigação, partir desses pressupostos críticos àquela lógica do 

racionalismo, pois a “crise do capital, enfim, é a crise do pensamento disciplinar” 

(Alfredo, 2009, p.6) sendo, assim, a reflexão sobre essa crise da nossa sociedade o 

princípio fundamental para qualquer outra reflexão que dela se desdobre. 

2.2 A definição do objeto e a instabilidade necessária do ato de investigar 

 Para a realização desta investigação foi necessário definir uma particularidade que nos 

permitisse fazer a relação com esse movimento geral de reflexão crítica àquela forma de 

racionalidade da nossa sociedade. Mas a partir deste reconhecimento do método 

“instável” aqui assumido torna-se necessária uma definição de objeto que seja 

constituído a partir do movimento dialético entre sujeito e objeto, o qual nunca seria 
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possível a partir de um objeto cindido do sujeito como preconiza a racionalidade 

científica formal. 

Para tanto, é necessário partir de uma relação fundamental de sujeito e objeto em que 

ambos sejam constituintes de uma unidade, de maneira que, simultaneamente, o objeto e 

o sujeito se determinem não pela exterioridade de um do outro, mas sim pela relação em 

que um somente existe ao ser determinado pelo outro. O intuito da presente reflexão 

metodológica é pensar sobre o movimento de transformação do objeto e do investigador 

ao longo da investigação. Inicialmente, o processo de reflexão sobre a particularidade 

do problema geral do que buscamos estudar nos moveu à definição do seguinte objeto 

de investigação: os discursos de flexibilidade, inovação, empreendedorismo e 

empregabilidade em uma universidade. 

A definição deste objeto foi um processo longo e complexo que trouxe importantes 

determinações nos rumos da investigação. O ponto de partida foi o reconhecimento da 

relação entre um processo de transformação da universidade pública na Europa — que 

se manifesta principalmente a partir do processo Bolonha — com o processo de 

transformação do trabalho no processo de modernização que aqui chamamos de crise do 

trabalho. A partir do princípio da dialética foi possível identificar que se tratava de um 

complexo problema que se efetiva de maneira simultânea e se determina mutuamente, 

ou seja, as transformações da universidade determinam as transformações do trabalho, 

assim como as transformações do trabalho determinam as transformações da 

universidade. 

Dada a amplitude e profundidade do problema e frente às restrições de desenvolvimento 

da reflexão que um mestrado permite pela sua brevidade temporal, foi necessário definir 

um objeto que permitisse tocar naquele problema fundamental de maneira mais 

específica, pois somente assim seria possível efetivar uma reflexão aprofundada sobre 

um aspecto particular o qual permitiria relacionar com a universalidade do problema. É 

por este motivo que, primeiramente, foi definido o estudo sobre os discursos de 

flexibilidade, inovação, empreendedorismo e empregabilidade, pois juntos 

conformariam o elemento comum que se identifica tanto no movimento hegemônico de 

transformação do ensino superior quanto das transformações gerais do trabalho, uma 

vez que esses discursos são apresentados pela ideologia neoliberal como os modelos 
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ideias que o ensino superior deve seguir, assim como o ideal de trabalho e de 

trabalhador: flexível, inovador, empreendedor para possuir maior empregabilidade. 

Esta definição aparentemente mais clara do problema nos moveu a identificar quais 

instituições nas universidades seriam relevantes para o estudo sobre esse processo 

simultâneo. Inicialmente, assumimos como mais relevante a presença desses discursos 

em documentos das reitorias, pois seriam os que apresentariam os discursos a partir de 

um âmbito representativo mais geral da universidade.  

Porém, a partir das primeiras leituras de Programas de Ação e de Planos de Ação de 

algumas universidades tornou-se evidente a necessidade de mudar os caminhos da 

investigação, pois foi possível identificar um discurso que busca naturalizar certa ideia 

de 3ª missão da universidade. Tal movimento busca efetivar uma nova orientação das 

missões da universidade a partir da mudança da configuração entre o Estado, a 

Universidade e o Mercado. Porém, a partir das leituras dos textos mais circunscritos no 

âmbito de uma crítica das transformações recentes do ensino superior que aqui 

debatemos — e dada a impossibilidade de incorporarmos nesta investigação estudos 

com a profundidade necessária para realizarmos uma reflexão sobre a atual nova 

configuração entre o Estado, o mercado e a universidade — decidimos delimitar o 

debate dentro do campo do conflito de interesses entre o público e o privado e apenas 

numa universidade, a qual, por razões de natureza ética, não nomeamos. Esta 

delimitação nos fez identificar também que não seria imprescindível para esta 

investigação adentrarmos no conceito de 3ª missão, de maneira que somente a 

identificação do sentido atribuído ao conceito nos documentos que fossem analisados já 

seria suficiente para desenvolvermos as reflexões sobre o objeto da investigação. 

Neste momento, a proposta de buscar analisar esses discursos dentro de diferentes 

instituições dessa universidade tornou-se periférica frente a importância de refletirmos 

acerca de um processo geral de transformação do papel da universidade no atual 

momento do capitalismo. Logo, tornou-se mais importante assumir a emergência de tais 

discursos como a manifestação de um processo maior, o qual busca efetivar a 

naturalização desses discursos em todas as instituições da universidade, mesmo que de 

maneira indireta. 

Deste modo, foi necessário redefinir os nossos objetivos particulares, pois já não se 

tratava mais de buscar discursos que direta ou indiretamente envolviam a crise do 
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trabalho em algumas instituições da universidade. A partir da importância das 

conceções de 3ª missão nos documentos da reitoria, que consideramos representar de 

maneira mais universal os caminhos que essa universidade assume, consideramos mais 

pertinente buscar uma instituição que fosse capaz de representar o ideal dessa 

configuração emergente e sua relação com a transformação crítica do trabalho na 

atualidade.  

Tendo em conta as diversas referências a uma dada entidade como sendo uma 

instituição central na dita 3ª missão nessa universidade, consideramos que os seus 

discursos poderiam contribuir muito para refletir sobre os problemas desta investigação, 

inclusive por sua posição simbólica dentro da universidade enquanto modelo de 

desenvolvimento para o futuro. Neste sentido, foi realizada uma entrevista com um dos 

principais representantes e idealizadores da instituição, a qual trouxe instigantes 

elementos para a reflexão sobre o que já havíamos analisado. Porém, as inquietações 

trazidas pela entrevista nos colocaram o problema de que para se realizar uma reflexão 

mais cuidada e significativa seria necessário adentrarmos no debate sobre a 

reconfiguração entre o Estado, o mercado e a universidade que se estabelece a partir da 

crise do fordismo e a flexibilização da economia, o qual constitui um campo de 

investigação muito importante que deixamos aberto para o futuro. 

Tendo em conta que neste momento da dissertação estamos a refletir sobre o 

movimento da investigação, é importante que seja incorporado, na tentativa de não 

objetivarmos o movimento histórico, o processo crítico pessoal do autor que efetivou 

certo distanciamento da investigação por um período de tempo, o que causou 

determinações nos rumos da investigação e na redefinição do seu objeto. O 

distanciamento ocorreu pela necessidade deste autor imigrante em garantir a sua própria 

reprodução dentro da nossa sociedade do trabalho e que significou a dedicação do seu 

tempo útil para a realização de diversos trabalhos a fim de obtenção do equivalente 

universal, o dinheiro. Este problema é aqui posto, pois foi possível pessoalmente 

experienciar os desdobramentos da crise do trabalho que se manifesta sob a forma da 

flexibilização, pois os trabalhos — principalmente na área do turismo e comércio — 

onde este autor dispendeu, como diria Marx (1988a), “cérebro, nervos, músculos e 

sentidos” foram todos sem nenhum vínculo empregatício e qualquer garantia dos 

direitos conquistados pela luta dos trabalhadores ao longo da história. Isto significou 

vivenciar a realização de trabalho improdutivo discutida por Kurz (1995) que 
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positivamente é posta pela economia política enquanto a solução para a atual crise do 

capitalismo, pois seria a manifestação da ampliação do emprego e do crescimento do 

capital. Consequentemente, foi necessário recomeçar os estudos da investigação 

somente algum tempo após ter sido alcançada alguma estabilidade financeira que não 

demandasse tanto tempo de trabalho, o que determinou a necessidade de acelerar todo o 

processo de investigação e de escrita da dissertação. 

Isto impactou de maneira significativa os objetivos que aqui propusemos e determinou a 

redefinição do objeto da investigação, de maneira que passou a ser definido como: o 

discurso do Programa de Ação de uma dada universidade, e suas políticas no atual 

momento de crise do trabalho. 

Desta forma, nos centraríamos na análise do conteúdo do Programa de Ação para, em 

um primeiro momento, refletirmos sobre como as recentes transformações do processo 

de modernização e a crise do trabalho se manifestam nas transformações da 

universidade. O que permitiria obtermos impressões sobre o discurso do Programa de 

Ação das quais partiríamos para a reflexão sobre as suas relações críticas com a crise do 

trabalho e da modernização. 

Para tal, na tentativa de nos distanciarmos da cisão entre sujeito e objeto aqui 

anteriormente discutida, buscaremos fazer a “análise de conteúdo” de uma forma que 

não objetive o conteúdo a ser analisado, o que requer assumir que a análise constitui não 

só a ação de um sujeito sobre o objeto, constituindo assim uma relação de externalidade 

que tanto deseja a ciência positiva. Trata-se de uma perspetiva trazida por Manuela 

Terrasêca (1996), que nos chama a atenção para a conceção de que a análise de 

conteúdo não significa somente o debruçar analítico sobre um conteúdo, mas também a 

produção de outro pelo sujeito investigador, o que fica claro quando afirma: “tentei 

aproveitar esta capacidade da análise de conteúdo para desmontar um discurso e 

produzir um novo discurso” (Terrasêca, 1996, p. 116).  

A exposição textual da análise procura seguir o movimento do texto do Programa de 

Ação, pois se imaginava que a sua divisão, dada pelas políticas ali propostas, permitiria 

acompanhar o movimento da crítica desta dissertação. Porém, no momento da 

realização de uma síntese do processo de investigação e do pensamento estabelece-se 

certa incompatibilidade que dificulta a relação das reflexões realizadas no primeiro 

capítulo da dissertação e as impressões da análise de conteúdo. Tendo em conta a 
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impossibilidade de modificação da forma da exposição do segundo capítulo em 

decorrência da brevidade do tempo para a finalização da dissertação, decidimos manter 

a forma definida pelas políticas do Programa de Ação, pois não seria um fator que 

impossibilitaria a reflexão sobre os aspectos trazidos pela análise de conteúdo.  
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Capítulo III 

 O Programa de Ação de uma Universidade Como Manifestação da 
Crise do Trabalho 
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A partir deste momento partimos para análise do Programa de Ação de uma 

universidade, no qual são definidas as metas assim como os compromissos para toda a 

comunidade da universidade. Trata-se de um documento relevante, pois apresenta as 

linhas orientadoras das políticas que se pretende implementar durante um determinado 

período. Destacamos que não traremos à tona a análise de todos os momentos do 

documento, mas apenas os que consideramos mais pertinentes para a discussão proposta 

nesta dissertação. 

É importante salientar que buscamos aqui fazer uma análise crítica que se distancie de 

uma perspetiva em que a universidade seja identificada enquanto o problema a ser 

analisado, pois desta forma constituiríamos uma redutora estetização da crítica onde há 

uma identificação da imagem de uma instituição enquanto problema a ser refletido, 

velando assim as efetivas contradições do processo social que transcendem uma 

instituição específica, a qual deve ser analisada enquanto imagem, ponto de partida para 

o conteúdo, e não todo o conteúdo. Por este motivo, optamos por não identificar qual 

Programa de Ação escolhemos para esta análise. Portanto, trata-se antes de uma análise 

mais atenta de um documento, considerando-o como uma representação do processo 

social em movimento. Isto significa dizer que a crítica aqui pretendida busca trazer 

aspectos deste documento que sejam relevantes para a reflexão sobre os problemas que 

discutimos nesta investigação e não uma crítica direcionada à instituição, a qual 

evidentemente pode ser feita, mas não neste espaço.  

Entendemos que não seja relevante no âmbito desta dissertação apresentar uma análise 

pormenorizada e sistemática de todo este extenso documento. Buscaremos aqui trazer 

alguns elementos os quais são fruto de uma análise mais aprofundada já realizada e que 

contribuam para avançarmos na reflexão sobre a instrumentalização do conhecimento a 

partir das políticas propostas para a universidade no Programa de Ação e suas relações 

com as transformações categorias do trabalho na atualidade. 

3.1 A instabilidade dos tempos e seus desdobramentos positivos 

Em suas reflexões iniciais há uma importante afirmação onde se destaca a singularidade 

do atual momento histórico português marcado por uma conjuntura de “instabilidade”, a 

qual efetiva desdobramentos no sistema do ensino superior.  
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“Em primeiro lugar, e principalmente, porque se vive uma conjuntura de instabilidade 
política, social e económica, sem paralelo no período do regime democrático instalado 
com o 25 de abril de 1974, em que predomina uma grande incerteza na dimensão de 
intensidade e na dimensão temporal das restrições que têm sido e irão continuar a ser 
impostas à sociedade e ao serviço público em particular. Neste ano de 2014 o sistema do 
ensino superior e da investigação científica começa a sofrer de forma fortemente sentida 
essas restrições, com consequências difíceis de identificar em toda a sua extensão”. 
(Programa de Ação, p.6) 

A partir disto, é possível reconhecer que há uma afirmação de um contexto social 

marcado pelo imperativo da instabilidade o qual impõe “restrições”, particularmente 

impactantes para o serviço público, as quais possuem uma dimensão temporal e de 

intensidade incertas. Trata-se do período temporal onde evidenciamos a crise do 

fordismo, revolução da microeletrônica e ascensão da financeirização da economia. 

Evidentemente que em Portugal, apesar de se tratar do momento histórico singular que 

se inicia com o 25 de Abril, que trouxe importantíssimas mudanças sociais para o país, é 

necessário pensar o atual período histórico enquanto forma de ser particular do 

movimento global de transformação econômica da sociedade, o qual determinará 

diversos retrocessos nas conquistas sociais dadas pela Revolução dos Cravos.  

A afirmação apresentada já no momento inicial do documento reconhece como um fato 

a penalização dada pelos atuais tempos instáveis sobre o serviço público, ou seja, 

pressupõe que em tempos de crise o serviço público será particularmente penalizado. 

Em seguida, propõe uma forma para lidar com esse contexto. 

“Teremos que ser capazes de responder aos sinais duros do tempo em que vivemos, 
certamente que adaptando, reorganizando, racionalizando e cooperando com quem está 
mais próximo e mais distante [...] Tenho tido como regra de vida avaliar as oportunidades 
e decidir as iniciativas segundo o princípio de “não ter pressa, não perder tempo”. Neste 
caso, chegou o tempo de não perder tempo”. (Ibidem, p.7)23 

Assim, define que a tônica da resposta aos ditos sinais duros do nosso tempo, será pela 

via da adaptação, reorganização, racionalização e cooperação que buscará adequar a 

instituição às “restrições” dadas pelas instabilidades políticas, sociais e econômicas 

sobre a universidade, ou seja, parte do princípio que a adaptação às condicionantes é 

inevitável e que se fará possível pela racionalização da instituição e pela cooperação. 

Independentemente de esperarmos, ou não, encontrar um posicionamento crítico que se 

opusesse à adaptação e propusesse alguma forma de resistência, acreditamos que é 

fundamental, para a reflexão sobre o discurso do Programa de Ação, demarcarmos que a 

                                           
23 Grifo nosso. 
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adaptação é o caminho que é posto enquanto o possível para lidar com as 

condicionantes da atualidade, o que evidencia a incorporação do discurso inserido 

naquele “paradigma da adaptabilidade” anteriormente discutido. 

Desse modo, já é possível entrever que o seu projeto de universidade passa por uma 

instituição mais “eficiente” e “adequada” às coerções resultantes das transformações 

atuais do processo de modernização e que procure a cooperação como importante 

elemento para tais objetivos. Porém, apesar de positivamente ser um caminho que 

promete “resolver” os problemas da universidade acreditamos que é fundamental pensar 

nas contradições de tal proposta e os desdobramentos negativos da adaptação, 

racionalização e cooperação apresentada no Programa de Ação, que somente podem ser 

vistas por uma crítica que parta da negatividade e não do âmbito positivo que se 

manifesta no discurso. 

É interessante a afirmação de que “chegou o tempo de não perder tempo”, pois nos 

permite pensar sobre as relações das transformações do processo de modernização a 

partir da década de 1980 e a concepção temporal dos indivíduos. Não seria possível 

identificar a pressuposição de que anteriormente era possível se perder tempo e que 

hoje, nos tempos de “instabilidade”, isto já não seria mais permissível? Isto nos leva a 

diversos questionamentos como: Por que hoje já não se pode perder tempo e antes se 

podia? Outra questão também aflora e talvez até mais importante: o que significaria 

perder tempo segundo o Programa de Ação? Consideramos que a assunção da 

premência do tempo seja mais uma evidência do racionalismo que move o paradigma da 

adaptabilidade na universidade.  

A importância dessas questões acerca da temporalidade é reforçada quando é afirmado 

que se trata de um programa de “inclusão, feito de ambição, energia, transparência e 

estratégia, rumo ao futuro que existe” (Ibidem, p.10). É curioso pensar na convicção 

afirmada na existência de um futuro, que transmite uma ideia de que há uma segurança 

sobre o futuro, ao passo que o texto se inicia ressaltando os tempos incertos e difíceis 

que vivemos. Como já foi referido anteriormente, nos tempos de uma modernização em 

colapso, sustentada pela economia de casino e cada vez mais flexibilizada, não há nada 

mais coerente, apesar de aparentemente incoerente. Em uma sociedade que se reproduz 

por meio de relações sociais fundadas no fetiche é necessário afirmar que há uma 

possibilidade de futuro pelo aprofundamento dos termos pelos quais a atual forma de 
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desenvolvimento econômico e social se efetiva, mesmo quando é cada vez mais 

evidente a “instabilidade” e fragilidade dessa forma de reprodução social. Por isso é 

coerente apesar de incoerente, pois é necessário positivar aquilo que cada vez mais 

manifesta a sua negatividade, como as sucessivas crises e fragilidades do sistema 

econômico e político, o que torna reduzidas as possibilidades de uma reflexão crítica 

efetiva, tornando, no plano da “realidade” cotidiana, inquestionável a continuidade da 

forma pela qual a sociabilidade se reproduz.  

Em um momento seguinte há uma definição da Missão e dos valores da universidade: 

“A missão tem como dimensões principais a formação académica, as actividades de 
investigação, desenvolvimento e inovação em estreita ligação com as formações de 
segundo e principalmente de terceiro ciclo e, ainda, as actividades da terceira missão da 
Universidade que incluem a transferência de conhecimento, a prestação de serviços, a 
oferta de formação contínua, a participação na discussão de políticas nacionais e o 
envolvimento na vida económica, cultural e social da nossa região e do país” (Ibidem, 
p.8). 

A definição de missão, que parte dos artigos 1º e 2º dos Estatutos da universidade (sobre 

as atribuições e valores), define como suas principais dimensões: a formação 

acadêmica, a investigação, o desenvolvimento e inovação e as atividades do que se 

define como terceira missão da universidade. Esta última dimensão parte de um 

conceito que permite diversas interpretações, e requer um aprofundamento teórico para 

ser colocado no seio de nossas reflexões. Mas, a partir do sentido que se atribui ao 

conceito no Programa de Ação é possível reconhecer que a sua proposição — enquanto 

uma missão a ser cumprida pela universidade — busca mobilizar políticas relacionadas 

com o processo de aproximação das universidades com as demandas das empresas 

privadas, os quais se associam ao processo de racionalização da formação determinada 

pelos condicionantes do mercado de trabalho. Não seria esta uma evidência da 

aproximação da universidade com as demandas de desenvolvimento das forças 

produtivas? Entendemos que potencialmente sim, mas para uma afirmação convicta 

seria necessário investigar mais a fundo a partir de medidas concretas e documentos 

oficiais e não somente sustentar o argumento a partir do Programa de Ação. Nesta 

dissertação não foi possível incorporar tal empreitada pelas limitações supracitadas e 

pelo nosso objetivo central se situar, neste momento, em uma análise do discurso para 

refletir sobre os processos de transformação social que aqui discutimos. 

Para cumprir com a missão que propõe define a seguinte meta: 
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“Dar corpo à ambição de fortalecer a reputação, de manter a universidade como 
referência nacional do ensino superior e da investigação científica, de manter a sua 
reputação como parceiro incontornável da Sociedade no desenvolvimento regional e 
nacional, de a projetar internacionalmente, em crescendo, nos lugares cimeiros, à luz dos 
múltiplos critérios de qualidade reconhecidos internacionalmente. (Ibidem, p. 9) 

E assume o objetivo de: 

“revisitar, interpretar e concretizar a missão da universidade para o século XXI, como 
instituição absolutamente relevante, indispensável, para o desenvolvimento nacional e 
para a afirmação de Portugal no contexto global de cooperação e competição que 
caracteriza a vida na sociedade contemporânea”. (Idem) 

É importante a sua associação entre a relevância da universidade enquanto parceira 

“incontornável” da sociedade e no desenvolvimento e a importância de projetá-la e 

promovê-la enquanto uma referência pautada nos critérios internacionais de qualidade. 

Isto porque, segundo esta perspetiva, a universidade é fundamental para o 

desenvolvimento, mas necessita promover a sua projeção. Para tal, é necessário que a 

universidade, a partir de certos critérios qualitativos de “reconhecimento” internacional, 

principalmente pelo que identifica como “contexto de cooperação e competição” da 

sociedade contemporânea, determine tal necessidade. Por outras palavras, não estaria a 

constatar um movimento concorrencial da dita sociedade do conhecimento onde a 

universidade agora assume papel central no desenvolvimento? 

Tal questionamento emerge tendo em conta o processo de institucionalização do 

conhecimento enquanto elemento “chave” para o desenvolvimento econômico que 

anteriormente discutimos onde o “próprio saber se torna uma mercadoria-chave, a ser 

produzida e vendida a quem pagar mais, sob condições que são elas mesmas cada vez 

mais organizadas em bases competitivas” (Harvey, 2014, p.151). Desta forma o excerto 

do programa não seria uma forma de reconhecer a importância que assume hoje para a 

universidade a sua promoção e projeção em um competitivo “mercado” global do 

conhecimento parametrizado pelos ditos “padrões internacionais de qualidade”?  

Neste momento consideramos ser necessária a leitura da lógica do discurso deste trecho 

do documento a partir das categorias de análise mercadoria e valor de Marx (2007). 

Assim, seria possível identificar que em seu discurso está presente uma lógica de 

mercado que define o “valor” das universidades, as quais necessitariam também ser 

promovidas internacionalmente para ingressarem neste mercado global competitivo, 

assim como as mercadorias. Esta análise, a partir destas categorias, se faz relevante uma 
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vez que Marx (1988a) define que o valor de uma mercadoria é social, medido pelo 

tempo de trabalho socialmente exigido para a sua produção24 o que determina quais 

capitais — ou se quisermos universidades — são capazes de entrar nos parâmetros 

produtivos definidos pela concorrência internacional, o que por outras palavras significa 

dizer que aquele capital que pretende dar continuidade à sua reprodução necessita estar 

mais ou menos dentro desta média social estabelecida pela competição entre os capitais. 

Talvez seja por isso que o documento destaca que chegou o tempo de não perder tempo, 

é a ideia da inevitabilidade do movimento “real” das coisas que se institucionaliza pela 

ideologia neoliberal na atualidade. 

Evidentemente que não queremos fazer uma relação simplista e afirmar aqui que há esta 

identidade perfeita entre universidade, a mercadoria e seu valor. Isto significaria 

estabelecer uma leitura redutora de valor e mercadoria para a análise da lógica que 

move as transformações da universidade nos tempos contemporâneos. Esta nossa 

aproximação é aqui posta como uma ilustração, mas que somente traz o seu potencial de 

crítica quando a consideramos enquanto um campo de análise que se abre, pois permite 

identificar que é possível se estabelecer tal relação a qual necessita ser aprofundada para 

não ser uma mera redução analítica. Aprofundamento o qual não será possível de 

realizar nesta dissertação, mas que aqui demarcamos, pois se trata de um aspecto que 

contribui para as reflexões sobre o objeto desta dissertação e ulteriores discussões que 

dela virão. 

O discurso do Programa de Ação apresenta uma visão otimista para os tempos futuros: 

“No período contemporâneo, evoluímos para um patamar de organização, de 

produtividade e de competitividade que nos autoriza a encarar o futuro com serenidade, 

dada a nossa capacidade para reagir positivamente às adversidades e às ameaças 

externas do presente”. (Programa de Ação, p.9) 

                                           
24 “O verdadeiro valor de uma mercadoria, porém, não é seu valor individual, mas sim seu valor social, 
isto é, não se mede pelo tempo de trabalho que custa realmente ao produtor, no caso individual, mas pelo 
tempo de trabalho socialmente exigido para sua produção” (Marx, 1988a, p. 240). Apesar de se tratar de 
uma definição aparentemente clara de valor da mercadoria, é necessário destacar que a definição da 
mercadoria e seu valor para Marx não é um problema resolvido, com uma definição clara e única. São 
categorias fundamentais e complexas, repletas de contradições as quais são um campo rico de reflexão na 
atualidade com as transformações recentes do capital. Mas para o efeito da aproximação que aqui 
propomos, esta definição contribui para compreendermos a lógica de uma territorialização do capital na 
universidade. 
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A sua afirmação otimista nos move a refletir sobre a forma de pensamento que produz 

tal otimismo. Não é de se estranhar que veja o futuro com serenidade, afinal reconhece 

uma capacidade de reação positiva da universidade, ou seja, uma reação que não leva 

em conta as contradições que mobiliza, as quais passam despercebidas ou ignoradas. 

Somente assumindo esta prática, que parte da positividade do processo social e de uma 

conceção temporal evolutiva de desenvolvimento, que é possível não visualizar as 

contradições que se mobilizam pela promoção da produtividade e competitividade como 

resposta às adversidades do presente.  

Para que tais reações se realizem, o Programa de Ação propõe como políticas gerais a 

qualidade e a cooperação. No que concerne às políticas mais caras a esta pesquisa, 

nomeadamente, as políticas de investigação, desenvolvimento e inovação, afirma que: 

“O grande desafio que se irá colocar à investigação nacional, é o desafio competitivo do 

programa Horizonte 2020 e a sua integração no Espaço Europeu da Investigação” 

(Ibidem, p. 12). Neste sentido, fica evidente que esta política europeia é um importante 

orientador das políticas para a investigação que são propostas, de modo que se torna 

relevante uma breve análise do que propõe o programa Horizonte 2020, tendo em conta 

os aspectos que já destacamos deste programa na sua proposição de uma sociedade do 

conhecimento.  

Segundo o Regulamento nº1291/2013 do Parlamento Europeu, o Horizonte 2020 possui 

o objetivo geral de:  

“O objetivo geral do Horizonte 2020 é o de contribuir para a criação de uma sociedade e 
economia baseadas no conhecimento e na inovação em toda a União ao exercer um efeito 
de alavanca para a mobilização de um financiamento adicional para a investigação, 
desenvolvimento e inovação, contribuindo, assim, para atingir os objetivos de 
investigação e desenvolvimento, nomeadamente o objetivo de dedicar 3 % do PIB à 
investigação e à inovação em toda a União até 2020. Deve, deste modo, apoiar a 
execução da Estratégia Europa 2020 e de outras políticas da União, bem como a 
realização e funcionamento do Espaço Europeu da Investigação (EEI)”. (Jornal Oficial da 
União Europeia, 2013, Artº 5º) 

A partir disto já começa a se delinear qual é o papel que agora busca se definir para a 

investigação na União Europeia (UE). Trata-se de um programa de dimensão 

continental que possui o principal propósito de direcionar o papel do conhecimento e a 

inovação científica enquanto os “motores” do desenvolvimento econômico na 

atualidade. Evidentemente que o programa não se restringe somente à promoção do 
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desenvolvimento econômico, mas percebe-se que o estreitamento da relação entre a 

investigação e o desenvolvimento econômico torna-se ainda maior.  

Trata-se de uma proposta que envolve todos os Estados-Membros da UE e busca a 

viabilização de recursos para o estímulo ao desenvolvimento científico e a inovação:  

O Horizonte 2020 deve maximizar o valor acrescentado e o impacto da União, incidindo 
em objetivos e atividades que não podem ser realizados de forma eficiente pelos Estados-
Membros isoladamente [...] constituindo assim um veículo para a mobilização de 
investimento privado e público, a criação de novas oportunidades de emprego e a garantia 
da sustentabilidade, crescimento, desenvolvimento económico, inclusão social e 
competitividade industrial da Europa a longo prazo, bem como para dar resposta aos 
desafios societais em toda a União.” (Ibidem, Artº 4º).  

Aqui fica mais evidente como o programa Horizonte 2020 é posto como uma promessa 

para o desenvolvimento econômico ao nível europeu na conjuntura atual da sociedade. 

É a evidência do processo que naturaliza a “sociedade do conhecimento” e que reafirma 

a promessa da inovação tecnológica e do desenvolvimento científico enquanto vias 

principais de desenvolvimento econômico. Tendo em conta tal discurso não seria 

possível identificar uma forma do que Robert Kurz chamaria de “determinismo 

tecnológico” (2014, p.274) o qual naturaliza o desenvolvimento das forças produtivas? 

Consideramos que os fragmentos do Regulamento aqui apresentados apontam que sim, 

mas o que nos importa realmente saber é se tal concepção determinista está presente 

também no Programa de Ação. 

Segundo o programa, o seu objetivo se realizará por meio de três prioridades, 

nomeadamente: “excelência científica”, “liderança industrial” e os “desafios societais”. 

Isto evidencia a associação entre o desenvolvimento científico, o industrial e o social, o 

qual não se trata de uma fórmula nova, mas sim da velha fórmula do pensamento 

positivo da economia política que aparece agora com outros contornos que aqui 

discutimos, o qual busca a promoção do desenvolvimento das forças produtivas da 

indústria pela intensificação da técnica como forma de viabilizar a reprodução da 

economia capitalista, a qual seria capaz de solucionar, pelo seu desenvolvimento 

econômico, os problemas sociais. Porém, este discurso — que hoje se apresenta com a 

nova roupagem pós-moderna, pós-industrial, entre outros pós — é afirmado em um 

contexto histórico bastante diferente daquele identificado por Karl Marx (1988) no 

século XIX onde o desenvolvimento das forças produtivas ainda estava num outro 

patamar, onde a relação entre trabalho e produção de mais-valia era muito distinta e 
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onde o capital fictício do sistema financeiro ainda não assumia uma importância tão 

grande na reprodução econômica como na atualidade. 

Neste sentido cabe pensar sobre como é esta sociedade do conhecimento no seu âmbito 

qualitativo. É evidente que o conhecimento se torna cada vez mais central, mas é 

fundamental pensarmos, como acima já alertou André Gorz (2005), sobre qual é este 

conhecimento que se torna central. 

Portanto, é possível conceber que, na medida em que o Programa de Ação estabelece 

como principal desafio para a investigação nacional alcançar os parâmetros 

competitivos definidos pelo Horizonte 2020, assim como a sua integração no Espaço 

Europeu de Investigação, o mesmo propõe reafirmar a universidade enquanto parte 

integrante desta proposta de desenvolvimento da sociedade que, cada vez mais, procura 

se alicerçar no conhecimento para sustentar a sua reprodução. 

Robert Kurz nos traz uma interessante pergunta que nos move a refletir sobre esta 

promissora nova fórmula de desenvolvimento do capitalismo: “seria esta forma um 

"novo surto de acumulação" e o "novo modelo de acumulação", tal como os cristãos 

primordiais esperavam o retorno do Salvador” (Kurz, 2014, p.274)?  

Tal questão nos leva a uma segunda: seria esta forma efetivamente capaz de superar os 

desafios sociais que o seu próprio desenvolvimento mobiliza? 

Para refletirmos sobre tal questão talvez seja interessante a seguinte afirmação de Ernest 

Mandel (1985) em sua obra acerca do conceito de Capitalismo Tardio: 

A crença na onipotência da tecnologia é a forma específica da ideologia burguesa no 
capitalismo tardio. Essa ideologia proclama a capacidade de que tema a ordem social 
vigente eliminar gradualmente todas as possibilidades de crise, encontrar uma solução 
“técnica” para todas as suas contradições, integrar as classes sociais rebeldes e evitar 
explosões políticas. (Mandel, 1985, p. 351) 

Apesar de tal formulação de Mandel se situar em um momento em que o 

desenvolvimento das forças produtivas era bastante distinto do atual (início da década 

de 1970) no qual a revolução tecnológica estava ainda a apontar para o seu enorme 

potencial de transformação da sociedade, a ideia da crença na onipotência da tecnologia, 

enquanto forma específica da ideologia burguesa no capitalismo desde a crise do 

fordismo, não deixa de ser hoje atual e relevante. A análise que realizamos até o 

momento já permite reconhecer a vigência desta ideologia, tanto num âmbito mais 
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específico do Programa de Ação da universidade quanto no âmbito europeu do 

Horizonte 2020. 

Há um momento do texto que é particularmente interessante para adentrarmos nesta 

reflexão, pois a partir da particularidade de um discurso da universidade podemos 

relacionar tal forma de ideologia com o papel da universidade na sociedade em um 

âmbito mais geral. É evidente que não se trata de uma mera generalização, mas sim de 

tomar uma particularidade como ponto de partida para pensar em uma questão mais 

ampla, o papel da universidade em uma sociedade em profunda transformação. 

Vivemos um período histórico de transformações rápidas e profundas. O mundo nunca 
esteve estático, mas percebe-se que nunca essa dinâmica natural da vida foi tão 
vertiginosa como a que temos vindo a observar nos últimos vinte e cinco a trinta anos. A 
história vai certamente perpetuar esta evolução como uma ‘revolução global’, ainda não 
estabilizada, de consequências para a vida humana largamente superiores às que são hoje 
reconhecidas à ‘revolução industrial’ do século XVIII. (Programa de Ação, p. 19)25 

Quando o Programa de Ação contextualiza tal profunda e rápida mudança na sociedade 

que coincide com as transformações sociais, aqui anteriormente discutidas, decorrentes 

da crise do fordismo e da revolução tecnológica, percebe-se que identifica tal processo 

como um movimento natural da vida. O seu discurso advém de uma perspetiva que 

acaba por identificar o processo de modernização como algo inerente à humanidade, 

que o movimento de desenvolvimento das forças produtivas nesta forma social é 

constituinte da vida, pois apesar de destacar que nas últimas décadas tal processo se 

efetivou de maneira profunda num curto espaço temporal reconhece que se trata de uma 

“diâmica natural da vida”. 

Neste contexto o Programa de Ação delineia como a Europa buscou se “adaptar” às 

transformações contemporâneas e as condições em que este processo se efetiva: 

“Nesta revolução, a Europa procurou através do ensino superior e da investigação 
científica um modelo de aproximação cultural e de procura sinergética de competitividade 
no quadro mundial – criou o Espaço Europeu do Ensino Superior e dá atualmente passos 
importantes para criar a Área Europeia da Investigação, temas centrais neste programa de 
ação para a universidade. Mas, neste trajeto, a Europa escorregou para uma encruzilhada 
de modelo de desenvolvimento e mergulhou numa crise económica, financeira e 
principalmente de valores, com consequências sociais profundas, a qual vai estar presente 
durante todo o período de vigência deste programa”. (Idem) 

A partir deste excerto fica clara a importância que assume o ensino superior e a 

investigação científica na atualidade, tornando-os elementos centrais para a Europa se 
                                           
25 Grifos nossos. 
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afirmar competitivamente no contexto global. É curiosa a assunção de que a crise 

econômica, financeira e de “valores” da atualidade no velho continente são fruto de um 

escorregão. Tal afirmação pressupõe que a crise é resultante de um erro, 

desconsiderando assim o caráter crítico da modernização aqui discutido, onde a crise 

constitui o fundamento da reprodução capitalista e não um erro de trajetória como os 

fiéis da economia política insistem em afirmar por meio de sua cientificidade positiva. 

O programa assim aproveita para reafirmar os desafios atuais da conjuntura nacional 

colocam para o seu programa: 

Portugal em particular, todos o sabemos, por força de fragilidades intrínsecas associadas à 
sua natureza periférica na Europa, por razão da crise europeia, mas também por 
incapacidades internas visíveis, das quais, sem entrar em questões políticas, o deficit 
relativo europeu de organização e racionalismo funcional serão das mais relevantes, 
encontra-se numa situação de ainda maior dificuldade, perspetivando-se um período 
próximo de grande dureza existencial [...] O desafio que se coloca a todos nós, nesta 
situação de gravidade máxima de crise social e económica em que vivemos, é o de termos 
a lucidez, a coragem e a capacidade para tomarmos um máximo de medidas antecipativas 
que assegurem a capacidade competitiva e de desenvolvimento” (Ibidem, p.20)26 

Assim, ao reconhecer que a inserção periférica de Portugal em um contexto europeu de 

crise não conformam os fatores exclusivos que causam as dificuldades enfrentadas pelo 

país, destacando o que chama de “incapacidades internas”, nomeadamente causadas 

pelo “déficit relativo europeu de organização e racionalismo funcional” em Portugal, ou 

seja, que o escorregão português seria também causado pelo seu atraso organizacional e 

de sua racionalidade frente à Europa. Isto move a sua retórica a destacar a importância 

da racionalização das instituições para dar resposta aos tempos de “dureza existencial” 

que se aproximam, o que nos permite reconhecer quais são as linhas orientadoras para 

as políticas que pretende aplicar na universidade. O que ficará mais claro com o 

aprofundamento desta análise na qual agora passaremos a particularizar principalmente 

nas políticas de Formação, políticas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

(I&D&I).  

3.2 As políticas de formação 

No âmbito das políticas de formação, o Programa de Ação reconhece que há uma área, 

ou melhor, nos seus termos, “uma avenida de desenvolvimento pedagógico” que se abre 

e necessitaria ser mais desenvolvida. Trata-se da “(r)evolução associada à explosão de 
                                           
26 Grifo nosso. 
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meios digitais disponíveis para apoio ao ensino, que traz associadas mudanças 

significativas relativamente ao modelo pedagógico tradicional” (Idem). Consideramos 

que a noção de “desenvolvimento pedagógico” é a tentativa de positivar o processo que 

o próprio conceito mobiliza, uma vez que afirma o desenvolvimento a partir de uma 

concepção evolutiva que, neste sentido, não se distancia muito da concepção positiva 

constituída no momento da formação do capitalismo, onde o desenvolvimento é 

definido enquanto um processo evolutivo em direção a um aperfeiçoamento da forma 

(Caramelo, 2009, p.40). Neste sentido, propomos que a proposta de desenvolvimento 

pedagógico apresentado no programa de ação pode ser chamada de modernização 

pedagógica, o que enfatiza que se trata de uma proposta modernizadora onde qualquer 

forma de “desenvolvimento” efetiva simultaneamente o seu negativo, ou seja, o 

aprofundamento da crise dos pressupostos da modernização. Não se trata de um 

capricho semântico, mas sim uma tentativa de salientar a contradições veladas no 

discurso. Esta demarcação acerca das perspetivas positivas de modernização do modelo 

pedagógico é um tema de grande relevância que requer uma análise cuidadosa, pois, 

como toda avenida que se abre, traz grandes alterações no espaço em que se insere. 

Porém, para esta análise o aspecto mais interessante de seu discurso é a sua valorização 

da modernização pedagógica pelo desenvolvimento tecnológico, que nos remete mais 

uma vez a ideologia da onipotência da tecnologia, onde o desenvolvimento das forças 

produtivas dado pela revolução da microeletrônica é afirmado pela sua positividade no 

discurso do programa.  

Mais adiante o programa reforça o seu entusiasmo: 

“Esta é uma (r)evolução que encerra um grande potencial de melhoria do rendimento 
académico dos nossos estudantes e um grande potencial de capacidade cooperativa da 
universidade com a sociedade e com outros países. A universidade tem pois todas as 
condições para interpretar esta evolução como uma oportunidade e não como uma 
ameaça”. (Ibidem, p.33) 

E posteriormente o Programa de Ação destaca as características do que define como um 

sistema mais “eficiente” de aprendizagem, o qual seria: 

“um sistema adaptado à evolução da sociedade, dos meios tecnológicos, do 
conhecimento, das motivações dos jovens e dos interesses individuais e colectivos em 
jogo - um sistema atractivo que promova o sucesso escolar e atraia jovens de uma geração 
que tem grande proximidade, crescente, com os meios, com as tecnologias digitais”. 
(Ibidem, p.37) 
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A sua leitura positiva sobre o processo de modernização pedagógica se alicerça no 

princípio que por esses meios seria possível alcançar um maior “rendimento académico” 

ou “eficiência”, porém nos questionamos: o que significa um maior rendimento ou 

eficiência na academia? Não seria um apelo à necessidade de aumentar a produtividade 

acadêmica? 

Mas acima de tudo a questão de fundo, anterior a estas, e que mais uma vez se coloca é: 

que conhecimento é este que deve ser produzido com maior eficiência pela 

universidade?  

A importância de tal questionamento se reforça pelo fato de que nesse excerto acima 

exposto fica evidente o discurso que busca defender o desenvolvimento tecnológico a 

partir de sua afirmação positiva, distanciando-se da negatividade que o processo 

mobiliza ao racionalizar a produção de mercadorias27, ou seja, tonar os processos 

produtivos mais eficientes pelo aprofundamento da sua racionalização técnica. O que 

indica que a ideia de eficiência ou rendimento apresentado no programa se aproxima 

muito daquela defendida no âmbito do processo produtor de mercadorias em geral.  

Neste sentido uma questão importante que se levanta sobre o discurso presente no 

Programa de Ação é: a necessidade de maior eficiência no ensino superior segue o 

mesmo movimento de aprofundamento da eficiência produtiva da indústria? 

Trata-se de uma questão relevante, pois permite fazer uma relação entre a lógica que 

move as transformações da indústria pelo desenvolvimento das forças produtivas e a 

lógica que move as transformações do ensino superior na atualidade. Tal relação é um 

elemento que contribui para pensarmos sobre a negatividade do aprofundamento da 

racionalização do ensino superior e os seus desdobramentos na atual crise do trabalho, 

uma vez que já evidenciamos, de maneira breve, desdobramentos críticos do processo 

de racionalização do sistema produtivo da indústria dado pela revolução da 

microeletrônica. 

Evidentemente que com esta análise crítica do discurso presente no Programa de Ação 

não buscamos apresentar uma conservadora perspetiva que a priori se opõe ao 

                                           
27 Quando nos referimos à produção mercadorias não nos limitamos à produção material de mercadorias, 
mas todo e qualquer produto (material ou imaterial) que se destina a troca, que apesar de justificar a sua 
produção pela procura do lucro, tem como enquanto objetivo último a viabilização da valorização do 
valor. 
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desenvolvimento tecnológico. O intuito é fundamentalmente refletir criticamente sobre 

os discursos que positivam o desenvolvimento das forças produtivas, processo o qual 

necessita ser visto também pelas contradições que mobiliza, das quais, como já foi 

visto, se relacionam diretamente com as transformações da categoria trabalho 

aprofundando as suas contradições internas.  

Passamos agora para a análise das políticas de Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação (I&D&I). 

3.3 Políticas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) 

 As atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação são apresentadas Programa 

de Ação como um dos grandes pilares da “vida na universidade” (Ibidem, p.39). A 

unidade apresentada entre tais atividades suscita questionamentos, principalmente 

porque para cada uma é possível encontrar diferentes definições conceituais que 

determinam funções sociais muito distintas para cada uma delas. Desta maneira, 

buscaremos identificar, por meio do discurso do documento, quais as conceções 

apresentadas para tais conceitos, que nos permitirão refletir sobre quais direções as 

propostas políticas nele apresentadas buscarão atuar na universidade. 

Apesar das atividades de I&D&I serem apresentadas conjuntamente já no início deste 

item do documento, há o destaque para a Inovação: “O tema da inovação, que é hoje 

uma vertente essencial da atividade, divide-se de alguma forma entre a investigação e a 

extensão universitária. É importante perceber-se a forte ligação entre investigação e 

inovação, como naturalmente a ligação da inovação às instituições empresas”. (Idem) 

É interessante o reconhecimento de que a inovação poder ser dividida entre a 

investigação e a extensão universitária, uma vez que nos leva ao questionamento de qual 

perspetiva de extensão universitária o programa se refere, uma vez que se trata de um 

conceito que também pode ser definido a partir de diversas perspetivas por vezes 

diametralmente opostas (Oliveira & Goulart, 2015)28. Na sua frase seguinte quando, 

talvez num ato falho, enfatiza a forte ligação entre inovação e investigação, assim como 

                                           
28 Não iremos abordar a extensão universitária com a profundidade necessária para realizarmos uma 
discussão sobre o conceito, de maneira que nos limitamos a pensar sobre o sentido atribuído à extensão 
universitária no Programa de Ação para analisarmos as suas relações com os temas sobre o qual esta 
investigação se debruça. 
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da ligação entre a inovação às instituições empresas29, documento já nos dá pistas sobre 

qual é a conceção de extensão universitária ali proposta30 e sua relação com a inovação 

que buscará estimular com suas políticas. De maneira que nos perguntamos: quais as 

contradições desta perspetiva de extensão universitária onde a investigação e sua 

inovação estão fortemente relacionadas às atividades empresariais?  

Após mais uma vez ressaltar os tempos “excecionalmente difíceis” da atualidade com 

suas restrições drásticas de financiamento no tema de I&D&I, o programa chama a 

atenção para os indicadores de investigação, inovação e competitividade apresentados 

pelo documento da Comissão Europeia: “Research Innovation in Portugal – 2013”, no 

qual Portugal aparece com indicadores inferiores comparados com a média europeia.  

Em tal documento encontramos trechos pertinentes para esta análise, pois trazem 

elementos sobre a fonte argumentativa do discurso do programa e contribui para 

identificarmos as perspetivas de I&D&I ali defendidas. Destacamos primeiramente a 

contextualização geral de crise europeia e a indicação de horizontes de transformação 

para a sua superação: 

A Europa precisa de reforma, de investimento e de transformação. No atual período 
de crise econômica, reformas para alcançar maior eficiência são urgentes e viáveis; ao 
lado destas reformas, é necessário um investimento contínuo e uma consolidação 
orçamental inteligente para lançar as bases para a recuperação. No entanto, a crise 
também evidenciou mais fraquezas estruturais na economia europeia. O nosso futuro para 
além da crise depende da capacidade de transformar a estrutura da economia em 
indústrias e serviços mais intensivos em conhecimento e inovadores. (European 
Commission, 2013, p.2)31 

Esta leitura do contexto europeu trazida pelo documento da CE reforça a ideia de que é 

necessário não somente aprofundar a “consolidação orçamental inteligente” — termo 

eufemístico da economia política para austeridade — e o investimento para a 

recuperação, mas que é necessária a transformação estrutural do setor produtivo na 
                                           
29 Talvez o que pareça um erro da escrita onde, ao invés de escrever instituições e empresas, coloca 
instituições empresas, pode ser mais esclarecedor do que poderia dizer com a construção correta do 
período. 
30 O conceito de extensão universitária somente é citado neste momento do documento. Nos outros 
momentos aquilo que se aproxima da ideia de extensão universitária é apresentado como 3ª Missão, que 
traz consigo outros significados que aquele que se atribui à extensão . 
31 Tradução livre de: “Europe needs to reform, invest and transform. In the current period of economic 
crisis, reforms to achieve greater efficiency are urgent and feasible; alongside these reforms, there need to 
be continuous investment and smart fiscal consolidation to lay the groundwork for the recovery. 
However, the crisis has also highlighted more structural weaknesses in the European economy. Our future 
beyond the crisis depends on having the capacity to transform the structure of the economy towards more 
knowledge-intensive and innovative industries and services”. (European Commission, 2013, p.2) 
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direção da intensificação tecnológica somente possível a partir do desenvolvimento 

tecnológico e da inovação.  

Este é um ponto de grande importância para esta investigação, pois se trata de um 

discurso de uma instituição hegemônica europeia que efetiva importantes determinações 

nas políticas dos seus países. Este discurso nos traz o questionamento sobre os 

desdobramentos das transformações estruturais sobre o setor produtivo pela via do 

desenvolvimento tecnológico, uma vez, como visto anteriormente, é possível reconhecer 

que a economia se torna cada vez menos produtiva, nos termos de produção efetiva de 

valor destacados por Kurz (1995), apesar de permitir uma infinita ampliação da 

produtividade.  

Na caracterização do desempenho em pesquisa, inovação e competitividade em Portugal 

é possível reconhecer a formulação de um discurso em que há um reconhecimento de 

alguns avanços em investigação, inovação e desenvolvimento. Porém, a partir dos 

indicadores apresentados, busca-se destacar que Portugal, apesar dos esforços, necessita 

aprofundar o seu desenvolvimento para acompanhar os parâmetros médios europeus 

assim como as projeções pretendidas no Horizonte 2020 (European Commission, 2013, 

pp. 214-223). 

A análise do gráfico 1 apresentada no documento da Comissão Europeia (CE) é uma 

síntese deste discurso: 

 
O gráfico mostra, em termos gerais, que o grande aumento do investimento em I & D 
durante o período 2000-2011 provocou uma componente de recursos humanos mais forte, 
uma maior qualidade científica e algumas inovações, mas com menos progressos na 
valorização tecnológica. Ao todo, apesar de se registarem progressos significativos no 
domínio dos recursos humanos, da ciência e da inovação empresarial, Portugal permanece 
abaixo da média da UE em matéria de desenvolvimento tecnológico, I & D empresarial e 
intensidade do conhecimento da economia. (Ibid, p.216) 32 

                                           
32 Tradução livre de: “The graph shows in broad terms that the big increase in R&D investment over the 
period 2000-2011 has triggered a stronger human resources component, higher scientific quality and 
some innovation but with less progress on technology valorisation. All in all, while good progress is made 
on human resources, science and business innovation, Portugal remains below the EU average on 
technology development, business R&D and the knowledge-intensity of the economy” (IUP, p.216) 
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Para além desta caracterização também se apresenta uma projeção acerca da intensidade 

de I&D (Gráfico 2). Na projeção Portugal se apresenta uma intensidade em I&D inferior 

ao da média europeia e uma tendência de estabilização do índice em 1,5% até 2020, ao 

passo que a UE mantém uma tendência levemente ascendente ao entorno dos 2%. 

Porém, apesar da tendência de um fraco crescimento do índice tanto para Portugal 

quanto para EU, a meta que se estabelece para ambos a partir dos objetivos do 

Horizonte 2020 é fixada nos 3% (European Commission, 2013, p.215). O gráfico afirma 

mais uma vez a condição de “atraso” de Portugal em relação à EU.  

 
Desta forma, é possível reconhecer que o discurso da CE a partir dos seus indicadores 

sobre o desempenho de Portugal nas áreas de I&D&I busca afirmar uma situação de 

atraso do desenvolvimento tecnológico e informacional do país em relação ao contexto 

europeu. Esta relação de atraso que se constrói a partir dos dados pelo discurso da CE é 

a positivação da condição retardatária33 de Portugal — país periférico frente às 

economias centrais do capitalismo — em relação ao patamar de desenvolvimento das 

forças produtivas globais. Este discurso positivo de um dito atraso português, que 

pressupõe uma conceção temporal evolutiva, busca naturalizar a necessidade do 

desenvolvimento das forças produtivas como forma de superar tal condição. A questão é 

que esta conceção positiva — como acima evidenciamos a partir de Kurz (2004) — 

advém da ideia etapista de atraso, a qual vela o fato de que a condição retardatária 

portuguesa é uma forma de ser do processo de modernização e que, por mais que o país 

                                           
33 Sobre o conceito de modernização retardatária consultar Fábio Pitta (2011). 

Gráfico 1 – Portugal – Crescimento médio anual: 2000-2011 (European Commission. 
2013, p. 216) 



 

60 
 

desenvolva as suas forças produtivas, esta relação nunca se supera. O que faz com que a 

crítica se reduza ao mero problema do desenvolvimento tecnológico e informacional do 

país e não para a própria forma crítica do processo de modernização da nossa sociedade 

produtora de mercadorias. 

 

 

Destacamos que o importante aqui não é adentrar em uma mera análise quantitativa dos 

índices do documento da CE. Aqui o objetivo central é olharmos para os dados como 

suportes argumentativos na construção do discurso presente no Programa de Ação, o 

qual incorpora a perspetiva que naturaliza a necessidade do aprofundamento do 

desenvolvimento de I&D&I na sociedade e que reafirma o papel da universidade 

enquanto instituição central para a superação do “atraso” do país em relação aos índices 

da média europeia e as suas metas ideais de desenvolvimento.  

  

Gráfico 2 – Portugal - Projeções de intensidade de I&D: 200-2020 
(European Commission, 2013, p.215)  
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Considerações Finais 
 

O percurso definido nesta investigação refletiu sobre a o discurso do Programa de Ação 

de uma universidade enquanto manifestação da crise do trabalho e do desenvolvimento 

capitalista. Foi possível reconhecer que a partir da lógica positiva, que fundamenta o 

discurso do Programa de Ação e suas políticas, o programa acaba por defender que o 

momento atual de crise do capitalismo — que se inaugura com a crise do fordismo — 

pode ser superado com o aprofundamento dos próprios pressupostos que movem a 

forma de ser do processo de modernização.  

Isto fica evidente com a tentativa das políticas do programa em estimular o 

desenvolvimento tecnológico e informacional, o qual positivamente aparece como uma 

importante forma que garante o desenvolvimento econômico, mas que simultaneamente 

aprofunda a crise do trabalho pelos processos que aqui discutimos. 

Além disto, foi possível identificar como estas a propostas para o futuro dessa 

universidade, que passam por medidas políticas que aprofundem os processos de 

flexibilização da economia e de racionalização produtiva, são produtoras e produto de 

uma reconfiguração de interesses e de poder das esferas pública e privada dentro da 

universidade.  

Esta reconfiguração acaba por trazer o problema de uma universidade que aponta para 

um movimento de funcionalização da sua atividade. A função que assim se afirma é a 

redução da universidade enquanto instituição promotora de uma dita sociedade do 

conhecimento. Não seria esta nova sociedade do conhecimento a evidência de uma 

redução da universidade a uma força produtiva da nossa sociedade produtora de 

mercadorias? Para onde vai o espaço do pensamento crítico na universidade? 

É na tentativa de responder a estes questionamentos, que permitem avançarmos em uma 

crítica sobre este “casamento” da universidade com o capital, que nesta investigação 

buscamos refletir sobre a necessidade de uma crítica que fosse capaz de trazer a 

negatividade que acompanha todo e qualquer desenvolvimento do processo de 

modernização. Isto nos move à emergência de rompermos com a lógica positiva da 

nossa consciência enquanto sujeitos sujeitados do processo de modernização, o que 

requer uma crítica profunda a partir da negatividade sobre a cientificidade positiva, que 
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se torna viável a partir do movimento da contradição que a dialética negativa é capaz de 

fornecer. 

É neste sentido que se reafirma a potência crítica do caráter epistemológico instável das 

Ciências da Educação (Correia, 1998), pois pressupõe a não objetivação da 

cientificidade e sua consequente redução a um produto da razão. A assunção da 

instabilidade remete ao movimento da crítica que pressupõe o reconhecimento da 

negatividade e se aproxima da ideia de uma “teoria inacabada” nos termos que Kurz 

(2014) identifica na crítica marxiana. Ou seja, de uma cientificidade que reconhece os 

limites da sua reflexão sobre o seu objeto dada a sua condição de produto da 

consciência moderna sobre os fenômenos, que como já foi dito já nasce post festum.  
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