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1- INTRODUÇÃO
Em artigo recente, propusemos um modelo explicativo para a ontologia da universidade, tomando como arcabouço teórico a biologia do conhecimento (Maturana e Varela, 1995; 1997).
Assim, definimos a universidade, primeiramente, como uma rede de conversações acadêmico-científicas, que se entrelaçam nas atividades de produção, transmissão e socialização do conhecimento e, em decorrência da proposição deste mecanismo gerativo, concebemos a universidade como processualidade instituinte e não somente realidade instituída.
A este tipo especial de rede de conversações acadêmico-científicas entre mestres e estudantes, que se manteve invariante desde os primórdios da instituição, na Idade Média, denominamos organização universitária.
 	Há de se fazer uma ressalva e um alerta para não se confundir invariância organizacional com a noção de acabamento, de completude, seja ela técnica, funcional, filosófica, política ou cultural, da instituição definitivamente instituída, pois há uma dimensão dela que é força instituinte, isto é, uma abertura para a novidade que deverá ser, necessariamente, reelaborada segundo sua lógica interna e então absorvida. Esta capacidade de reelaboração e criação do novo, numa perspectiva histórica, se faz mediante pequenas modificações ou mesmo através de grandes mudanças estruturais (Andrade et al., 2000a, 2000b).
 	Nesta perspectiva, a universidade não se confunde em sua forma atual, com a sua estrutura presente, com este lugar que ela agora ocupa. Podemos dizer, então, que ela comporta um não-lugar (u-topos) através do qual se transforma. A dinâmica universitária pressupõe o confronto da instituição universitária, fechada operacionalmente sobre si mesma, e o ambiente cultural que nela se entrelaça como um acontecimento problematizador, provocando desestabilizações na instituição. A cultura se produzindo para além dos limites da instituição, enquanto força do fora, desequilibra a universidade em sua tendência à repetição do instituído. O consenso que recusa a mudança, que se bate pela perpetuação dos valores, enfrenta a força opositora da dissensão. Talvez seja realmente este o papel da universidade, estar constantemente "em busca do dissenso perdido", parafraseando José Luiz Fiori (1995). E a universidade ganha, com isso, uma dinâmica de criação a partir da inclusão do que se definia antes como fora da instituição. Assim, ela se nutre do que lhe era até então estranho, afirmando-se como processualidade instituinte e não só realidade instituída.
É sob a luz deste modelo explicativo que nos propomos fazer agora uma reflexão sobre o relação intermitente entre a Universidade e a Sociedade, relação esta denominada por nós de co-deriva histórica.
Para tornarmos claro o nosso argumento, iniciaremos com alguns conceitos para, então, propormos uma releitura de alguns momentos importantes da história da relação entre Universidade e Sociedade e, por fim, apresentaremos as conseqüências de se aceitar o modelo explicativo proposto.

2- RACIONAL
	Entende-se por deriva a história das mudanças estruturais de um sistema dinâmico que, conservando sua organização invariante durante o seu operar, se mantém em congruência com sua circunstância (Maturana e Mpodozis, 1992).
Diz-se que há uma co-deriva quando há interações recorrentes entre dois ou mais sistemas dinâmicos (ou subsistemas, dependendo do recorte feito pelo observador) e, como conseqüência de tais interações, eles se apresentam, mesmo distintos, reciprocamente congruentes. Desta forma, dois sistemas estão em co-deriva quando suas respectivas derivas estruturais seguem um caminho de congruências sem, no entanto, se apresentarem idênticos quanto as suas respectivas dinâmicas autônomas.
Para tanto é importante responder de imediato as seguintes questões: a universidade pode ser entendida como um sistema? Que tipo de sistema? As universidades, em seu conjunto, poderiam também ser concebidas como um sistema mais amplo? Já tivemos a oportunidade de responder anteriormente a estas questões. No entanto, somente para maior clareza em nossa argumentação, faremos uma síntese.
Sistema é qualquer coleção de elementos que, através de suas interações preferenciais, estabelece para si uma fronteira operacional, separando-o de outros elementos com os quais também pode interagir e que, então, constituem o meio no qual tal coleção de elementos opera como uma totalidade (Maturana, 1997). Como uma totalidade, um sistema não existe por si próprio: ele existe na medida em que o observador especifica uma fronteira e, ao especificá-la, o sistema emerge, ressaltando-se de um meio.
	Nesta perspectiva, nos perguntamos que tipo de rede de interações pode ser identificada dentro da universidade que, no seu operar, nos permitiria circunscrevê-la por uma fronteira? Qual é a estrutura e a organização da universidade que, na sua operacionalidade, especifica o que distinguimos como interior e exterior (meio)? Esta passagem é delicada. Primeiro, porque o tipo de rede de interações que caracteriza o sistema universidade advém das relações interpessoais e está, portanto, duplamente, no domínio da linguagem. Está no domínio da linguagem porque: (1) se toda distinção é feita pelo observador e esta só pode ser feita através da linguagem logo, quando distinguimos a universidade como um sistema, o fazemos enquanto observadores, isto é, na linguagem (primeira recursão); (2) retorna-se de novo ao domínio da linguagem quando afirmamos, em nossas distinções, que o tipo de rede que caracteriza a universidade é uma rede de conversação, ou seja, uma rede lingüística. Os prédios, as bibliotecas, os laboratórios e a infra-estrutura participam como elementos que materializam ou que facilitam aquilo que estamos afirmando como essencial: as relações interpessoais - estas mantidas por um tipo especial de rede de conversações, que especificaremos logo a seguir.
	Acreditamos que as conversações típicas, vividas pelos membros de uma universidade sejam, fundamentalmente, conversações acadêmico-científicas. Por conversações, assim como está definido por Maturana (1997), entendemos as coordenações de coordenações condutuais consensuais que implicam tanto a reflexão quanto a ação. O qualitativo acadêmico por sua vez, é entendido aqui como as relações dialógicas e a dialética entre mestres e estudantes (Freire, 1998) que estão presentes desde os primórdios da instituição. Como qualitativo científico fazemos referência ao processo sistemático implementado pelos membros da instituição com vistas a conceber, sistematizar e resolver as questões magnas de uma determinada época e não, necessariamente, à utilização do método científico, tal como ele é definido a partir da modernidade com Bacon e Descartes.
Assim, quando descrevemos o sistema universidade em termos das relações entre seus componentes, estamos falando de um sistema que existe em um espaço definido por seus componentes, e é próprio falarmos de sua estrutura e da sua organização. Para além disso, ampliaremos nossa discussão para o âmbito da sociedade, seja considerando a mesma como totalidade, seja considerando a mesma como detentora de outros sub-sistemas dinâmicos, como por exemplo a cultura, entendida no seu sentido lato.
	Para Maturana (1997, p. 177), "uma cultura é uma rede de conversações que define um modo de viver, um modo de estar orientado no existir, um modo de crescer no atuar e no emocionar. Cresce-se numa cultura vivendo nela como um tipo particular de ser humano na rede de conversações que a define". Seguindo esta definição de cultura, poderíamos conceber a universidade como um tipo de sistema ou sub-sistema, dependendo do corte feito pelo observador, cuja organização é definida pelas relações e conversações interpessoais características do modo de viver na universidade. A estrutura deste sistema, ou subsistema, seria uma das muitas atualizações possíveis deste tipo de organização. No caso de uma universidade, em particular, sua estrutura se identificaria com as relações efetivas existentes entre os seus membros reais. É por isso que a organização de um sistema é necessariamente invariante, enquanto a estrutura pode variar. Se há uma mudança de organização, o sistema se desintegra e qualquer coisa diferente aparece em seu lugar.
Assim, a dinâmica pela qual a universidade se realiza é análoga à dinâmica pela qual se realiza um sistema cultural: é um caso da mesma espécie. Não há contradição imaginarmos que a universidade, enquanto sistema, possa conter sub-sistemas ou estar contida em um sistema mais amplo como o sistema federal de educação superior, ou mesmo o sistema sociocultural do país.
	Nesta perspectiva, pensar a relação entre a Universidade e a Sociedade implica compreender as perturbações e/ou problematizações recíprocas entre estes dois sistemas dinâmicos e autônomos, na história.
	A universidade, enquanto sub-sistema do sistema social do país, reflete o modo geral das relações sociais, contribuindo decisivamente para a reprodução desse modo, legitimando e sendo legitimada pela sua importante função educativa, que se nutre das atividades de produção, transmissão e socialização do conhecimento. Entretanto, as redes de conversações existentes na universidade nem sempre legitimam ou reproduzem aquelas existentes na sociedade e aí a universidade se reveste, ou passa a ser, potencialmente, um foco original de mudanças estruturais da sociedade. Eis aqui a sua chamada vocação política decorrente de seu mecanismo gerativo: suas conversações acadêmico-científicas.
 	O que significa para o pesquisador estar imediatamente comprometido com a formação do aluno e com os anseios da comunidade? Que efeitos nos modos de pensar e produzir conhecimento advêm desse entrelaçamento? Por outro lado, devemos nos perguntar também acerca da forma particular como o aluno experimenta sua formação em conexão com os problemas da pesquisa e da necessidade de comunicação da universidade com a sociedade. Finalmente, não é menos importante a experiência da sociedade que, enquanto realidade extra-universitária, se sente convocada a participar da dinâmica universitária como um dos seus interlocutores privilegiados. O que queremos dizer é que a universidade como uma organização autônoma constitui os elementos que participam de sua rede de conversações (pesquisador, aluno, cidadão), permitindo a geração de produtos que se singularizam na rede (modo de produzir conhecimento, modo de produzir formação, modo de produzir integração do extra-universitário na universidade).
Sob a luz deste modelo explicativo, fica mais fácil entender como uma instituição autônoma e perene como a universidade, vem modificando sua estrutura ao longo dos séculos, em congruência com sua circunstância – a sociedade que a mantém - conservando sua organização invariante. É precisamente esta história de interações recíprocas e recorrentes, muitas vezes conflituosa, entre a universidade e a sociedade, que gostaríamos de expandir neste ensaio e que denominamos de co-deriva histórica.
Estamos, portanto, partindo do pressuposto que o devir histórico da Universidade (sua deriva histórica) é influenciada pelo o devir histórico da Sociedade (sua deriva histórica) e vice-versa. Portanto, estes dois subsistemas estão em co-deriva e isto explicaria algumas das congruência existentes  entre estes dois sistemas dinâmicos e autônomos.
 	Apontaremos a seguir alguns exemplos históricos destas congruências entre a Universidade e a Sociedade, ressaltando sobretudo algumas questões contemporâneas que comprometem tanto a Universidade quanto a Sociedade Brasileira.

3- RELAÇÃO UNIVERSIDADE E SOCIEDADE: CONGRUÊNCIAS E INCONGRUÊNCIAS
3.1- Conflitos Sociais
	As universidades sofreram grandes mudanças estruturais frente aos grandes conflitos sociais, como guerras e revoluções. Como visto anteriormente, dentro de nosso arcabouço teórico (2- RACIONAL), uma grande mudança estrutural não acarreta, necessariamente, uma mudança organizacional em um dado sistema autônomo. Se ocorrer uma mudança organizacional, o sistema em questão não é o mesmo, ele se degenera e sucumbe e outra coisa pode aparecer em seu lugar.
	Neste tópico, daremos alguns exemplos históricos de grandes perturbações na sociedade e na universidade devido aos conflitos sociais. Em alguns destes conflitos a universidade sofreu mudanças estruturais mas se manteve em congruência com a sua circunstância, a sociedade que a mantém, e assim permaneceu em co-deriva, em outra situação a universidade perdeu a congruência com a sociedade e, portanto, desapareceu, pelo menos por um grande período histórico.
	Dentro de um ponto de vista puramente institucional, a Universidade de Berlim surge em 10 de outubro de 1810. No entanto Renaut (1995) nos mostra a importância histórica do período compreendido entre 1802 e 1812, início e término do projeto de se criar em Berlim um novo estabelecimento de ensino superior, livre dos arcaísmos das antigas universidades. As derrotas militares prussianas diante das tropas de Napoleão (Iena, 1806), induziria o ministro prussiano Beyne a avançar com o projeto, ainda que o mesmo estivesse somente no plano das idéias. O acordo de paz de Tilsitt, após uma seqüência de derrotas, implicou na perda, pela Prússia, do Ducado de Magdeborg e, por contingência, da Universidade de Halle, a mais importante do Reino. Dentro deste contexto a criação de uma nova universidade em Berlim tornou-se indispensável. Várias vozes se levantaram, incluindo a de filósofos como Fichte que pronunciou, em 1807, o “Discurso à nação Alemã” alertando sobre a importância de se reorganizar todo o sistema educativo e as forças espirituais de um Estado materialmente enfraquecido.
	Dentro deste contexto histórico, de recuperação “espiritual”, surgiu a nova Universidade de Berlim, em 1810, com a participação efetiva do mundo cultural, particularmente dos filósofos (Fichte, Schleiermacher, Humboldt). Não se pretende discutir aqui qual foi a participação destes filósofos na elaboração final do projeto, nem tão pouco discutir as marcas distintivas deste novo modelo de universidade que surgia, queremos simplesmente chamar a atenção de como o meio social, particularmente o político e o cultural, exigiram a criação de uma nova universidade, que viria a ser o sonho dos universitários do mundo inteiro (Renault, 1995). Na seqüência, os acontecimentos históricos ocorridos na França irão completar o nosso argumento.
	Em 1789, a França tinha vinte e duas universidades, no sentido medieval do termo, constituídas, principalmente, pelas justaposição de quatro faculdades: teologia, direito, medicina e artes. De uma forma geral, elas não eram homogêneas em número de alunos e estavam concentradas em Paris. Após a Revolução Francesa, precisamente na Convenção de 1793, a França suprimiu as universidades com os argumentos que elas guardavam valores e práticas reacionárias, tais como o elitismo, o corporativismo e um forte caráter religioso. Esta decisão, que privou a sociedade francesa de suas universidades por mais ou menos um século (1793-1896), é analisada criticamente por vários autores, dentre os quais Renaut (1995). Este autor analisa os contextos históricos que determinaram a supressão e o ressurgimento das universidades, a partir da Terceira República, chamando atenção sobre algumas conseqüências históricas que advieram desta decisão, particularmente, o atraso atual das universidades francesas frente as universidades alemãs e americanas.
	A discussão que se segue em torno de nosso modelo teórico, foi enriquecida pela grandiosa análise histórica e conceitual elaborada por Renaut (1995), em sua obra intitulada "Les Révolutions de l’Université".
	Antes de apresentar os discursos e as ações concretas que levaram a sociedade francesa a reconstruir suas universidades, é importante ressaltar que a abolição das universidades não implicou na destruição completa do ensino superior francês. Houve, na verdade, uma substituição de modelo. No entanto, surgiu pouco a pouco uma admiração francesa pelo modelo da Universidade alemã, notadamente a partir de 1870, quando ocorre a derrota militar da França frente a Prússia, que será, desde então, explicada, principalmente, pela decadência cultural e espiritual francesa pela falta de verdadeiras universidades. Os republicanos vão então repetir o gesto de Fichte, através de seu discurso à nação alemã, exigindo a construção de uma universidade digna deste nome, para regenerar a cultura nacional e dinamizar um povo enfraquecido.
Renaut (1995) ressalta que uma das marcas da genialidade de Humboldt, na implementação do novo modelo de universidade, foi ter compreendido a autonomia universitária com a fórmula "formação pelo saber". Diria este então que "a liberdade acadêmica é ao mesmo tempo a liberdade em relação ao Estado e à Sociedade. A liberdade acadêmica é constitutiva da universidade porque a universidade encontra sua especificidade dentro de sua capacidade de ser um estabelecimento efetivamente científico e que a ciência, para ser ela mesma, não deve estar atrelada somente às aplicações práticas, demandadas pelo Estado ou pela Sociedade". Esta autonomia, que pressupõe a liberdade acadêmica, implicaria, para Humboldt, que uma instituição para receber o nome de universidade deveria possuir e combinar a produção do saber com a sua transmissão ou, de outra maneira, combinar a busca incessante da verdade pela pesquisa com a formação dos futuros sábios. Há no entanto de se fazer uma ressalva, apontada por Jasper (1965): o âmbito da verdade é maior do que o da ciência portanto, a universidade, deve ser um centro de cultura, disponível para a educação do homem no seu todo. Tendo em vista que a verdade deve ser transmitida, a universidade ensina e mesmo o ensino das aptidões profissionais deve ser orientado para uma formação integral.
Com este modelo romântico proposto para a universidade, se estabelece um sentido para a autonomia universitária cuja evolução nos compromete contemporaneamente. Os filósofos alemães se aproximavam por aquele ideal de totalização do saber, mas se afastavam no que diz respeito à proposta de relacionamento da universidade com o Estado. A disputa entre os liberais e os estatizantes acabou por definir a hegemonia dos primeiros. Este modelo liberal, todavia, antes de garantir definitivamente o projeto de autonomia universitária, levou a novos impasses. Pois se, como é pensado pelo modelo liberal, a autonomia da universidade seria garantida pela diminuição do poder de intervenção do Estado, por outro lado, um outro desafio, não menos importante, seria o da manutenção da autonomia frente à força de determinação da economia, ou seja, a lógica do mercado. Esta, nos parece, a forma contemporânea do desafio experimentado por nós quando o projeto "neo-liberal do estado mínimo" implementa um programa de privatização das instituições públicas e, em particular, da universidade. Segundo este programa, a universidade também pertence à esfera dos interesses particulares e não públicos. Neste caso, a afirmação da autonomia universitária frente ao Estado não evitaria a submissão desta instituição às forças heteronômicas da sociedade privada.
Ora, se o que a universidade vem buscando desde os seus primórdios é manter sua autonomia, sujeitar-se simplesmente à lógica de mercado é abrir mão desta organização autônoma que, em última análise, define o que ela é enquanto sistema, enquanto unidade de classe. Assim, sujeitar-se integralmente à lógica de mercado é, definitivamente, interromper a continuidade desta instituição secular denominada universidade. Isto porque, mais cedo ou mais tarde, estaríamos abrindo mão da definição de programas, de cursos, das linhas de pesquisa e do que nos é ainda mais caro- o que somos, enquanto instituição (redes de conversações acadêmico-científicas recursivas e autônomas).
Retornemos ao nosso problema que lançou-nos nessa incursão histórica. Pois a questão que é preciso tematizar é a da natureza da autonomia universitária, entendida por nós não como completude ou isolamento frente suas circunstâncias. A experiência institucional vivida desde a idade média nos indica como a relação entre universidade e meio pode ser mantida sem o comprometimento da autonomia da organização universitária. Entre estes termos - Universidade e Sociedade/Estado - pode haver uma relação que não é de mera exterioridade mútua. O que verificamos historicamente é que a rede de conversações acadêmico-científicas foi capaz de incluir o fora da instituição na forma do debate, da disputatio, do dissenso. Este "fora-incluído" ou esta "dialética do mesmo e do outro", permite uma dinâmica institucional que põe a universidade e seu meio em um processo de co-deriva ou de "acoplamento estrutural" (Maturana e Varela, 1995, 1997).
Na cena contemporânea, tal como ela se define a partir da vaga liberal, o nosso desafio é o de garantir a manutenção dessa dinâmica responsável pela organização autônoma da universidade. No momento, comprometidos com esta tarefa, só podemos contribuir para o debate em curso sem podermos de antemão definir a solução do problema. Cabe a nós integrantes da comunidade universitária buscarmos a melhor formulação do problema, protegendo-nos das falsas discussões e das soluções fáceis encontradas seja nos argumentos neo-liberais, seja nos compromissos corporativistas.

3.2- Cultura Profissionalizante
Continuando na mesma linha de raciocínio, mas tomando agora a discussão pelas ocupações profissionais, a congruência entre a Universidade e a Sociedade fica ainda mais evidente. Acreditamos que esta congruência se torna mais evidente porque existe uma recorrência histórica nas conversações acadêmico-científicas no seio da universidade e nas conversações no espaço societário em torno da temática da cultura profissionalizante ou disto que comumente chamamos de profissões. Há de se ressaltar que o ensino profissional tem necessariamente uma dupla articulação, de interface entre a Universidade e a Sociedade. Assim, de um lado, o ensino de categorias profissionais compartilha de características comuns passíveis tanto de serem sistematizadas em um conjunto de conhecimentos, técnicas e princípios, quanto de serem ensinadas em sala de aula. Enquanto ensino, esta atividade dentro da universidade deve ser entendida como um incessante ato de criação intelectual. Por sua vez, pelo lado da sociedade, as profissões são papeis sociais cujo conteúdo e significado são definidos por normas operantes na sociedade, portanto, referendados socialmente (Wolf, 1993). Fica claro, portanto, como a institucionalização de categorias profissionais no âmbito das universidades foram resultados de interações recorrentes entre o devir histórico da sociedade e o devir histórico da universidade, consubstanciando o que chamamos de coderiva histórica.
Há de se ressaltar que, historicamente, as universidades criadas na Europa nos séculos XII e XIII eram constituídas de faculdades de Direito, Medicina, Teologia e, mais tarde, foram acrescidas das Faculdades de Filosofia. A este quarteto tradicional, surgiram, com o tempo, uma infinidade de categorias profissionais. Embora algumas profissões tenham sido institucionalmente absorvidas pela universidade e outras não, ainda não se sabe ao certo os critérios utilizados para tal fim. A falta destes critérios nos compromete na atualidade na medida que, enquanto membros da universidade, tenhamos de decidir sobre a criação de novos cursos ou de, forma muito mais rara, pelo fechamento de outros.
A título de exemplo explicitaremos os problema que, na atualidade, enfrenta-se para criação de um novo curso de graduação nas universidades. Os problemas enfrentados, geralmente, dizem respeito aos entraves burocráticos, a carência de docentes para cobrir o leque de disciplinas, a negociação com outros institutos ou faculdades visando o oferecimento de disciplinas e a adequação das mesmas com o projeto pedagógico do curso a ser criado. Qual é então a questão? Existiria um ou mais problemas de fundo? Acreditamos que existem tais problemas de fundo, e são eles que tentaremos explicitar como ilustração para o argumento que estamos desenvolvendo neste ensaio sobre a relação entre a Universidade e a Sociedade.
Alguns de nós poderiam se perguntar: há uma demanda social para a criação deste novo curso? Se a resposta fosse: sim, há estudos sobre a demanda regional, mercado de trabalho e boas projeções para o futuro, poderíamos ainda assim, nos perguntarmos: a universidade deveria de fato criar todos os cursos de formação profissional que tenham uma forte demanda social, comprovada por estudos de demanda de mercado e/ou de vocação regional?
Se a resposta for sim, poderemos esperar, para médio e longo prazos, o surgimento e o desaparecimento de uma infinidade de cursos, sejam eles tradicionais ou aqueles que ainda estão por surgir, como resultado de demandas efetivas e perenes ou mesmo de modismos. Se a resposta for não, qual deveria ser o corte? Que critérios a universidade deveria utilizar para decidir sobre a criação de um novo curso profissional que tivesse o apelo de uma demanda social? Ainda que as universidades enfrentem no seu cotidiano a necessidade de fazer tais julgamentos, acreditamos que a maioria delas não possuem critérios explícitos para tal fim. A história nos mostra que as universidades tentaram e experimentaram de tudo.
Assim, não parece ter havido uma norma geral para a inclusão das categorias profissionais no âmbito das universidades. No entanto, gostaríamos de apontar aqui algumas pistas deixadas por outro autor que pensou esta questão. Para Wolff (1993) estas inclusões foram acidentais, ainda que o mesmo autor não desconsidere a distinção entre demanda efetiva ou de mercado e necessidade humana ou social. Diz ele: “o ponto é simples e muitos críticos, desde Marx, o têm elaborado: uma necessidade humana ou social é uma carência, uma falta, a ausência de algo material ou social, cuja presença contribuiria para a saúde física e emocional, para o completo e intransferível desenvolvimento do poder humano. [...] Os indivíduos têm necessidade de alimentos, de lazer, de privacidade, da estima de seus semelhantes, de trabalho produtivo e gratificante. As sociedades de homens tem necessidades coletivas, de justiça social, de paz, de comunidade cultural e política. Algumas necessidades são necessidades sentidas- quer dizer, são faltas ou carências das quais as pessoas necessitadas estão bem conscientes. Outras necessidades podem não ser sentidas como tais- por causa de ignorância ou falta de experiência. [...] A demanda efetiva ou de mercado, por outro lado, é simplesmente a existência, numa economia de mercado, de compradores que estão em um mercado, têm dinheiro na mão e estão dispostos a gastá-lo por uma determinada mercadoria. [...] diz-se que a demanda é efetiva quando ela é capaz de provocar uma resposta na forma de uma oferta. O fundamento lógico do mercado livre tradicional se baseia em duas suposições. Ambas, como há muito se sabe, estão erradas. A primeira suposição é de que todas as necessidades humanas e sociais são necessidades sentidas. A Segunda suposição é de que necessidades sentidas numa sociedade de mercado livre são sempre exprimíeis como demanda efetiva."
O problema, segundo o autor, é saber quando as universidades devem se ajustar às demandas efetivas da sociedade. Uma pista, deixada pelo autor, aponta a necessidade de se distinguir entre necessidades humanas e sociais genuínas daquelas puramente mercantis ou mesmo daquelas que, veladamente, transformam questões políticas em aberto, como o financiamento da pesquisa relacionada com a guerra, em verdades incontestes.

4- A UNIVERSIDADE COMO MESMO E COMO OUTRO DA SOCIEDADE
	Os desafios enfrentados pela universidade, tem origem nas constantes e profundas modificações sociais devidas à disponibilização e uso pela sociedade de novos bens e serviços resultantes dos avanços da tecnologia, que não raro, mudam suas tradições, hábitos, prioridades, escala de valores e, até, a visão que o próprio homem tem de si mesmo. Como conseqüência dessas vertiginosas transformações, vivemos hoje num mundo cambiante, tanto tecnologicamente, quanto nas relações sociais, de tal maneira que a única certeza que temos com relação ao futuro, é a incerteza. Previsões são difíceis pois, é preciso lembrar que, a ciência e a tecnologia avançam na direção do possível e, nem sempre, do desejável. Profissões surgem e desaparecem, habilitações para os postos de trabalho são exigidas e em seguida descartadas. Cresce o número de pessoas que executam algum trabalho, mas que não tem um emprego tal como nos acostumamos a conceituar, ou seja, uma relação assalariada estável, de longa duração. Os postos de trabalho, em qualquer dos setores da economia, passaram a exigir, para a sua ocupação, níveis educacionais e profissionais cada vez mais elevados e extremamente intensivos em conhecimentos.
Vários fatos significativos relativos ao ensino superior ocorreram, a partir dos países mais desenvolvidos, em particular dos Estados Unidos, e que se constituem em desafios interessantes para serem resolvidos na dialética do mesmo e do outro da universidade na sua co-deriva histórica com a sociedade.
Em primeiro lugar, a criação de universidades pelas empresas fabris ou de serviços, as chamadas universidades corporativas. Exemplos são a Motorola University, a Universidade de Negócios da Telemar e a Universidade do Hamburger do McDonald. Em segundo lugar, o surgimento de universidades “for profit”, com ações na bolsa de valores, como a University of Phoenix, localizada em Tempe, Arizona, EUA. Evidentemente os investidores visam retorno financeiro compensador. Para este tipo de universidade o conhecimento é um produto que tem valor de mercado, que é demandante e em expansão. Assim, onde houver um número de estudantes que permitam ultrapassar o "break even point", um novo mini-campus pode ser aberto. Este tipo de universidade não faz pesquisa porque esta atividade é cara e acredita-se que o conhecimento pode ser coletado gratuitamente. Em terceiro, o surgimento de universidades inteiramente voltadas para o ensino à distância, utilizando meios interativos. Como exemplos dessas instituições, pode-se citar a National Technological University e a Michigan Virtual University, ambas nos EUA. Em quarto, a operação de universidades ditas “abertas”, uma vez que não fazem exigências de nível educacional formal prévio como pré requisito para matrícula. A Open University, situada na Inglaterra, é um exemplo de universidade aberta e operando inteiramente à distância.
Assim, finalmente, configura-se um enorme desafio quando, a partir dos países desenvolvidos, é feita pressão pela liberalização do comércio da educação e do treinamento, na mesma lógica “globalizante” dos demais bens e serviços. Para tanto, os países centrais incluíram tal “comércio” na pauta de discussões da Organização Mundial do Comércio-OMC com o intuito de abolir “barreiras” à sua livre circulação. O assunto constava da pauta da fracassada reunião de Seattle, no final de 1999. Contemporaneamente, tem sido desenhado no Brasil o Neoliberalismo. Este modelo econômico-político, hegemônico, preconiza o Estado mínimo e ressalta as vantagens ou a inexorabilidade da privatização da esfera pública, do culto à lógica de mercado, da competitividade como único motor do desenvolvimento.
O nosso olhar sobre os contextos mundial e nacional nos indica que estamos vivendo um momento delicado: vivemos numa etapa da civilização, em que o conhecimento é fundamental e definido como questão estratégica, entretanto, nossas universidades são deixadas ao relento ou comercializadas banalmente. Por outro lado, temos as demandas sociais, que constituem outra dimensão do meio externo. Comunidades são capazes de pressionar a universidade. Agentes sociais são capazes de interferir nesse processo, o que é feito, de forma regular, de tal maneira que a comunidade é contexto da universidade e não um mero meio externo. Não só a universidade se faz presente dentro da comunidade, mas a comunidade se faz presente dentro da universidade, fisicamente, participando de suas atividades dentro do espaço universitário. É lamentável que, para a universidade brasileira, a comunidade muitas vezes se apresenta como um meio externo e para amplas parcelas desta comunidade (objetivamente o meio externo social) a universidade é de um total desinteresse e alheamento, mesmo de desconhecimento.
O resultado disso tudo, é uma enorme tensão entre a Universidade e a Sociedade. Como parte integrante da sociedade, a universidade não pode se contrapor ao movimento desta sociedade, sob o risco de anacronismo ou até mesmo extinção. Por outro lado, como sistema autônomo, a universidade também não pode se submeter mecanicamente a toda e qualquer movimento da sociedade. É a esta capacidade de congruência com o meio (o mesmo) e ao mesmo tempo se afirmando como autônoma (o outro), a que temos chamado aqui de co-deriva histórica. Desafio primário de uma universidade que se quer autônoma, engajada e criativa.

5- CONCLUSÃO
Neste ponto, é importante tentar resumir o modelo que tentamos estabelecer para a relação entre a Universidade e a Sociedade. Concluímos que dentro do fenômeno chamado história, que poderíamos definir no caso específico da nossa discussão, como a evolução da sociedade no tempo, é possível efetuar, como observadores, o recorte daquilo que chamamos universidade. Este sistema, que tem seu operar definido pelas conversações acadêmico-científicas, é considerado aqui como uma necessidade histórica do desenrolar da sociedade no tempo. O que queremos dizer como isto? Queremos dizer especificamente que a universidade não é produto da contingência histórica, mas produto da necessidade histórica da sociedade. Contudo, embora como evento deterministico do operar societário, a universidade se institui como operar fechado operacionalmente e por isto mesmo autônoma.
A Universidade, entendida desta forma, precisa lidar com a dialética do mesmo e do outro. Ao mesmo tempo que se constitui como mesmo, na medida que é parte inclusa do operar da sociedade a partir de determinado momento da história (Idade Média), a universidade é também o outro da sociedade, na medida que sua força instituinte, seu princípio fundador, é a autonomia. Desta forma, é possível deduzir que é na tensão dialética que a Universidade institui o novo e o transformador na sociedade. Universidades que negam o mesmo da sua realidade instituinte, resistem e podem ser destruídas pelas forças externas a ela, não estão em co-deriva com o seu meio e portanto desaparecem, geralmente por destruição traumática. Do mesmo modo, Universidades que abdicam do seu papel de outro, na afirmação de sua autonomia, desaparecem na homogeneização total em relação a um meio que não mais a reconhece como sistema autônomo. A Universidade capaz de manter uma co-deriva histórica com o seu meio, ou seja, sustentar a dialética do mesmo e do outro, é a Universidade necessária ao seu tempo e a sociedade.
É esta dialética que, do nosso ponto de vista, impossibilita uma concepção da universidade completamente determinada pela lógica do mercado (heteronomia) ou como locomotiva da revolução. A universidade terá sempre um papel nos processos de transformação da sociedade, uma vez que tem um papel fundamental na reprodução desta mesma sociedade. Contudo, é na dialética do mesmo e do outro que a universidade é capaz de instituir o novo e, em associação a outros sistemas societários, tais como as organizações da sociedade civil, os partidos e as diversas culturas, exercer um papel no parto de um novo mundo.
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