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Hoje, sempre que se fala de Universidade, comenta-se
que a Universidade está em crise ou que há crise na Univer-
sidade. No entanto, é de todo conveniente que se esclareça o
fundamento desta constatação.

Vamos caminhar um pouco no tempo, na história.
O que há de verdade é que o passado mais próximo ou

mais longínquo nos faz descobrir a Universidade como a
maior instância do saber da sociedade.

A preocupação maior e básica dessa Instituição era
o conhecimento nas suas diversas modalidades. Seu obje-
tivo era a transmissão do conhecimento, fazer chegar ao ho-
mem o que a inteligência tinha descoberto, tinha criado, tinha
formulado em termos de teorias, de leis, de princípios. Sua
finalidade precípua era perpetuar o saber existente - até
então alcançado pelo homem - e conservar os valores sócio-
culturais, econômicos, políticos, religiosos que se encontravam
debaixo de todo o processo cultural.

Mas, com o decorrer do tempo e da história, surgem outras
situações, desencadeia-se um novo processo, ocorrem mu-
danças rápidas e profundas no contexto sócio-econômico,
político e cultural.

Conseqüência de tudo para a Universidade é que ele tem
de buscar novo posicionamento, novas diretrizes, novos rumos.
Tem de adaptar-se para ser um ponto de referência no plano
do saber na própria sociedade.

Descortina-se à sua frente uma outra realidade de conhe-
cimento, com conotações voltadas para outras perspectivas:



ela precisa mudar, transformar-se, adquirir outras caracterís-
ticas.

Torna-se, agora, uma Instituição comprometida com a des-
coberta do saber, de novos valores, encaminha-se para a rea-
lidade científica da pesquisa. ~ a busca da ciência, do apro-
fundamento do saber; é a experimentação.

Ainda diante das exigências mutacionais da sociedade,
com o progresso que se efetiva cada vez mais dominador, ela
se sente comprometida com a extensão para fazer chegar a
todos - na medida do possível - o que se conseguiu atra-
vés da pesquisa e do ensino.

São estas, pois, as conotações mais específicas da Uni-
versidade no momento atual.

6


