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RESUMO 

Este artigo faz uma reflexão sobre a crise das universidades no Brasil, contribui com esta análise 
a teoria da “Escola Dualista” construída pelos sociólogos Cristian Baudelot e Roger Stablet, 
descrita no livro Escola e Democracia, de Demerval Saviani.  Esta teoria aponta para existência 
de dois tipos de redes de escolarização responsáveis pela divisão da sociedade em classes: a 
primária, responsável por formar o proletário e a secundária, responsável por formar o burguês 
erudito. Nesta teoria, as universidades enquadram-se como parte da rede secundária na qual o 
burguês busca o seu capital simbólico. É possível dizer que estamos diante do Neodualismo, uma 
universidade que, apesar da influência neoliberal, ainda forma o erudito “burguês” e a 
universidade que serve para formar o novo trabalhador liberal. 
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Escola Dualista 

No livro L’école Capitaliste en France (1971), os autores críticos reprodutivistas Cristian 

Baudelot e Roger Establet apresentam as bases desta teoria. 

 

Chamo de ‘teoria da escola dualista’ porque os autores se empenham em 

mostrar que a escola, em que pese a aparência unitária e unificadora, é uma 

escola dividida em duas (e não mais do que duas) grandes redes, as quais 

correspondem à  divisão  da  sociedade capitalista  em  duas  classes 

fundamentais: a burguesia e o proletariado. Os autores definem a escolarização 

em duas redes de escolarização: primária e secundária, a primária teria o 

objetivo de formar para o trabalho e a secundária formar o homem erudito em 

nível superior. Enquanto tal, este aparelho contribui, pela parte que lhe cabe, a 

reproduzir as relações de produção capitalistas, quer dizer em definitivo a 

divisão da sociedade em classes, em proveito da classe dominante. (SAVIANI, 

1983, p. 27) 

 

Para Saviani, esta divisão de propósito cria a ideia de marginalização. Na década de 70 as 

escolas não possuíam o sistema de progressão continuada, desta forma, a reprovação era um 

mecanismo de divisão das classes, na qual aqueles que não possuíssem capital cultural estariam 

fadados à marginalização e excluídos dos bens culturais acumulados. Observemos os dados 

sobre evasão escolar neste período:  

 

 De acordo com estimativas relativas a 1970, cerca de 50% dos alunos das 

escolas primárias desertavam em condições de semi-analfabetismo ou de 

analfabetismo potencial na maioria dos países da América Latina. Isto sem se 

levar em conta o contingente de crianças em idade escolar que sequer têm 

acesso à escola e que, portanto, já se encontram, a priori, marginalizadas dela. 

(SAVIANI 1983, p. 3) 

 

A rede primária colocava para fora da escola crianças e adolescentes, filhos da classe proletária, 

que não conseguiam adquirir as ferramentas principais para a cidadania, impossibilitando a 

mobilidade social. Enquanto isso, a rede secundária prepara o burguês para cursar o ensino 

superior, elevando seu status e preparando-o para funções de comando.  

 



A linguagem desempenha um papel importante na divisão e na discriminação. 

São os alunos das classes populares que têm maiores problemas na leitura e 

escrita, logo na primeira série. A escola reforça apenas a linguagem burguesa, a 

“norma culta”, desconsiderando as práticas lingüísticas das crianças e pobres. 

(GADOTTI, 2006. p. 190) 

  

As teorias crítico-reprodutivistas têm uma visão pessimista da escolarização. Bourdieu, citado 

por NOGUEIRA (2009), acredita que não existe outra função das escolas que não seja reproduzir 

as estruturas sociais, pois as escolas implementam o que ele chama de violência simbólica. A 

força material e o capital cultural das classes dominantes dissimulam a violência explícita nas 

estruturas escolares. Althusser, citado por SAVIANI (1983), contribui com essa teoria 

classificando a escola como um Aparelho Ideológico do Estado (AIE), portanto não poderia 

haver neutralidade nas ações da escola.  

Contrapondo esta visão pessimista, Cristovam Buarque (1994), no livro A Aventura da 

Universidade, acredita que a universidade tem um caráter transformador e que sua produção 

intelectual está diretamente atrelada às necessidades da sociedade. 

 

 A universidade tem um papel permanente: gerar saber de nível superior para 

viabilizar o funcionamento da sociedade. Esse papel se manifesta de forma 

diferente, conforme o tipo de sociedade que se deseja: Nos Estados Unidos a 

universidade desempenhou uma função-chave na construção da sociedade de 

consumo, na defesa da potência econômica e militar norte-americana. Na África 

do Sul, a universidade branca serviu competentemente para viabilizar a 

elevação do nível de vida dos brancos e manter o sistema do apartheid 

funcionando. Em países da Europa, as universidades são instrumentos de 

dinâmica  da  economia.  Através  do  mercado,  elas  conseguem  oferecer  

mão-de-obra e pesquisas para consumidores e empresas. Em Cuba, com 

prioridades definidas pelo Estado, a universidade tem por papel solucionar os 

problemas de educação e saúde das massas e produzir conhecimento para uma 

nação acuada. No Brasil, como certamente na Rússia de hoje, a universidade 

não dispõe de um projeto, nem de prioridades definidas pela sociedade. 

(BUARQUE, 1994, p. 217) 

 

 



O Neodualismo 

Se no passado a escola dualista apontava o ensino superior como parte da rede que servia como 

capital simbólico exclusivo da classe dominada, hoje podemos afirmar que o dualismo está 

presente também no ensino superior. Com o apelo da universalização do ensino, a última 

Constituição Brasileira abriu precedentes para que o capital privado promovesse o ensino 

superior, deflagrando uma avalanche de novas faculdades e universidades. A universidade 

passou então a servir também à lógica de mercado, consequentemente à lei da oferta e da 

procura.  

O ensino superior que anteriormente servia para diferenciar o erudito do proletário, agora se 

torna um grande negócio lucrativo, passa a ser visto como uma mercadoria, com slogans de 

liquidação e marketing profissional.  

Não há, porém, nada de democrático neste fenômeno, pois o dualismo permanece em um 

paradoxo complexo. As universidades públicas continuam a ser em parte o capital simbólico da 

classe dominante e as faculdades e universidades particulares começam a fazer parte da rede 

(primária) educacional da classe proletária onde seus usuários buscam credenciar suas profissões 

liberais (como veremos a seguir nos escritos de Wolff, de 1993) fazendo com que as faculdades 

resumam muitas vezes o seu papel a fornecedores de diplomas.  

Wolff (1993), em O Ideal de universidade, descreve esses dois modelos que podem ser 

comparados aos modelos brasileiros: a universidade como “santuário do saber” e a universidade 

como “campo de treinamento das profissões liberais”. 

 

A Universidade como Santuário do Saber 

“A vida dos intelectuais se mantém afastada da ordem social” (WOLFF, 1993, p. 28) 

 “A preocupação do erudito é com o mundo textual e não com o mundo que o texto fala” 

(WOLFF, 1993, p.31) 

 

Este modelo valoriza o que o autor chama de “a grande tradição”, em que o homem erudito 

dedica-se em estudar e comentar textos (corpo textual) religiosos e clássicos, afastando-se das 

questões imediatas da ordem social, prefere o texto e não a experiência social. A universidade, 



então, seria autogovernada, formando uma comunidade pequena, sustentada pela fidelidade de 

seus membros à erudição. O autor, no entanto, chama de infantis os críticos dos tradicionalistas e 

admite admirar homens e mulheres cultos. 

 

A Universidade como Campo de Treinamento das Profissões Liberais 

“(...) a marca essencial definidora da profissão liberal é a dependência do profissional em relação 

aos outros profissionais para o seu credenciamento na profissão.” (WOLFF, 1993, p.36) 

“A questão fundamental não é se a Ciência mortuária deveria ficar ao lado da medicina, e a 

biblioteconomia ao lado do direito, mas se a universidade é, afinal, um lugar apropriado a 

formação profissional” (WOLFF, 1993, p.39) 

 

Desde o século XII, médicos e advogados são formados nas universidades, assumindo assim um 

caráter profissionalizante. O autor apresenta os conceitos de profissões liberais e aponta que as 

atividades de formação profissional vão além da universidade. A questão psicológica e biológica 

tem grande relevância para definição do momento, da forma e de onde deve acontecer a 

formação profissional dos indivíduos. A necessidade de credenciamento das profissões liberais 

conflita com a tradição intelectual, tornando-se uma batalha de interesses. Para exemplificar, o 

autor analisa as exigências para obtenção do grau de doutor. 

   

Transformar ou Reproduzir?                 

 A universidade pode e deve ajudar a transformar a sociedade ou sua função é servir 

politicamente para reproduzir o sistema de classes? 

Essa questão contribui para a crise de identidade em que se encontram as universidades 

brasileiras, se anteriormente esperava-se dela um único papel, servir de capital simbólico para a 

burguesia, agora se agrega também o papel de dissimular esta violência simbólica, fornecendo ao 

proletariado diplomas como capital simbólico, com o objetivo de legitimar as profissões liberais. 
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