
A3 - OutuBRO/2012 A MARÇO/201316

“A universidade precisa 
aceitar que educar não é 
conduzir e sim acompanhar”

VALÉRIA BORGES COSTEMALLE

Repórter e tradutora

As universidades europeias vivem hoje 

uma crise da concepção vertical. A 

constatação é do sociólogo francês 

Michel Maffesoli que, em visita recente 

à Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), concedeu entrevista a professores 

da instituição. Diretor do Centro de Estudos 

sobre a Atualidade e o Cotidiano (Ceaq) da 

Universidade Sorbonne (Paris II) e autor de 

mais de 40 livros, falou sobre temas como pós-

modernidade e ecosofia e a concepção do Brasil 

como  laboratório da contemporaneidade. 

Confira a entrevista a seguir.

- Christina Musse (professora da Faculdade de 
Comunicação): A Europa vive um momento 
de ruptura. As tentativas feitas, há 50 anos, 
de criação de uma unidade econômica e 
cultural vivem hoje um momento de crise.  A 

União Europeia se questiona sobre os rumos 
a serem tomados pelo velho continente.  
Gostaria que o senhor fizesse uma apreciação 
sobre o momento atual, especialmente, no 
que concerne à educação e à cultura.
- Michel Maffesoli: A Europa vive um momento 

de crise. E uma crise é sempre benéfica. 

Uma boa maneira de renovar as energias. Eu 

considero que existe uma crise da concepção 

de uma Europa estática. Da minha perspectiva 

pessoal, estou muito mais interessado no 

que chamamos de “oficioso” do que aquilo 

que é considerado como “oficial”. Existe uma 

crise das instituições, mas ao mesmo tempo, 

encontramos uma grande vitalidade nas 

novas gerações. Um exemplo, como professor 

universitário, há 15 anos eu dispunha de várias 

bolsas de estudos para meus estudantes. 

Bolsas para Roma (Itália), Barcelona (Espanha), 

Lisboa (Portugal), e a demanda era baixa. 

Hoje existe uma grande quantidade de jovens 

universitários que circulam nas universidades 

europeias. É esta a garantia do futuro. Eu não 

tenho nenhum temor pelo futuro da Europa, 

porque ele está sendo construído com e pelas 

novas gerações. Observo, hoje, este movimento 

de estudantes como uma sedimentação 

do futuro. Quanto à educação, existe uma 

verdadeira crise nas universidades europeias. 

As universidades estavam acostumadas a 

receber ajuda do Estado, unicamente, de 

uma maneira vertical. Hoje temos que achar 

outras fontes de financiamento. O que gera 

uma certa dificuldade das instituições a se 

habituar,  e a se ajustar à esta nova concepção 

do mundo. Posso dar o exemplo da Franca, 

pois fui conselheiro da ministra do Ensino 

Superior, Valerie Pecrèsse, do governo do 
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presidente Nicolas Sarkosy, . A ministra  

criou uma lei interessante chamada Lei da 

Autonomia, mostrando que, além de receber 

investimentos do Governo Federal, existia 

uma necessidade de se criar novas parcerias, 

novas fontes de recursos, seja com a iniciativa 

privada ou outras instâncias e instituições. O 

que existe é a crise da concepção vertical das 

universidades. Este momento é frutífero no 

que concerne à criação de novas bases que 

sedimentarão o futuro das universidades como 

instituições mais permeáveis e abertas às 

comunidades que as acolhem.  Eu  não tenho 

medo. Aliás, não devemos nunca ter medo. A 

palavra crise é muito usada hoje, em vários 

setores, inclusive no meio universitário. A crise  

não é um problema econômico nem financeiro. 

A crise é um problema societal. Uma mudança 

de fundo que está acontecendo, hoje, em 

várias sociedades. A palavra crise, que vem 

do grego Krisis,  significa julgamento, ou 

seja, o julgamento do que está nascendo em 

relação ao que está morrendo. Referente às 

universidades, nós podemos compreender 

uma sociedade, em geral, a partir do 

topos, onde ela se situa. Assim podemos 

compreender a crise da universidade a partir 

do topos, ou seja, da crise da sociedade em 

que ela se situa. A modernidade é um período 

fundado a partir de uma topografia vertical. Ou 

seja, um saber e um poder que vem do alto, 

de cima para baixo. A verticalidade do saber e 

do poder. O saber levando ao poder. Foi dessa 

maneira que a sociedade moderna concebeu a 

universidade, a educação, o conhecimento. Eu 

penso que existe uma crise de toda a estrutura 

vertical. Eu acredito que o topos da sociedade 

pós-moderna é a horizontalidade. Saber dividir 

não somente um simples poder, mas uma 

potência societal. A passagem da verticalidade 

à horizontalidade, da modernidade à pós-

modernidade é o sinal da crise. Quando 

observamos um fenômeno como a Wikipedia, 

notamos que não existe somente a verticalidade 

do saber, mas  uma forma de horizontalidade. 

É isso que nossas universidades devem aceitar: 

a ideia de horizontalidade. Não é somente a 

educação que é importante mas, também, 

a iniciação. A educação conduz, educare em 

latim, a iniciação acompanha.  Essa é a grande 

mudança de fundo, o grande desafio da nossa 

universidade: passar da educação à iniciação.

- Marcelo do Carmo (professor do curso de 
Turismo): Qual é a sua percepção sobre a 
universidade brasileira? 
- Maffessoli: Como estrangeiro não me sinto 

confortável para opinar sobre a universidade 

brasileira . Acho que um pesquisador brasileiro 

estaria mais apto a dissertar sobre o tema. 

O que mais me fascina nas universidades 

brasileiras é o que vocês chamam de Extensão. 

Essa ligação entre a universidade e o exterior, 

a vida social, a comunidade em suas diversas 

formas. Essa visão da extensão está em acordo 

com o que era denominado Universitas, na 

Idade Media, onde existia um saber orgânico. 

O que o filósofo e cientista político italiano 

Antonio Gramsci definia como o intelectual 

orgânico. Uma organicidade entre uma 

instituição acadêmica e a vida social. Essa 

forma de extensão sempre me fascinou nas 

universidades brasileiras.

- Euler David de Siqueira (professor do curso 
de Turismo e do mestrado em  Ciências 
Sociais): Desde os anos 80, nós temos uma 
série de intelectuais que debatem sobre 
a relação entre a sociedade e a natureza. 
Alguns antropólogos, como Bruno Lacourt 
ou Eduardo Ribeiro de Castro, discutem a 
possibilidade de um multinaturalismo. Esta 
proposta de ampliar essa relação com a 
natureza interage com a sua proposta de 
Ecosofia?
- Maffesolli: Toda cultura  judaico-cristã 

ocidental moderna é baseada num principio 

de separação, numa dicotomia do mundo: o 

corpo e o  espírito; a natureza e a cultura; o 

material e o espiritual.  Esse é o fundamento 

da  “performatização do modelo ocidental. O  

filósofo americano Thomas Kuhn demonstrou 

que justamente porque existe essa separação 

é que houve o triunfo dos valores ocidentais. 

Estamos no fim desse modelo. O homem 

dominou o mundo, dentro de uma visão 

heideggeriana e devastou o mundo. Existe 

hoje  outra relação com a natureza. Desde o 

começo das minhas pesquisas tento mostrar 

a importância do espaço. Não simplesmente 

o tempo, mas o espaço. Atualmente, continuo 

explorando o mesmo tema, através da noção 

de Ecosofia. Essa noção leva a  uma nova 

“Eu não tenho nenhum 
temor pelo futuro da Europa, 
porque ele está sendo 
construído com e pelas novas 
gerações” 
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relação com a natureza. Uma relação reversível, 

e não mais de simples dominação sobre o 

mundo. Para lembrar ao animal humano que 

ele é também um animal. Acredito que, pelo 

fato de o ser humano ter “esquecido” essa 

animalidade, é que nosso comportamento se 

direcionou para a bestialidade.

- Euler: Gostaria  que o senhor nos falasse 
sobre a noção de festa. Qual é a natureza 
da festa na sociedade contemporânea? 
Nós podemos ter uma relação de festa na 
natureza e com a natureza?
- Maffesoli: Quando Thomas Kuhn teorizou 

sobre o que ele chama de estrutura de 

revolução científica, ele  mostrou que o que 

levou à “performatização” do modelo ocidental 

foi o fato de termos seguido a linha reta da 

razão. Ele disse, em latim, la via recta, o que 

significa direto ao ponto. Para irmos direto ao 

ponto, o ocidente deixou à beira da estrada, 

ainda segundo Kuhn, em latim, toda uma série 

de impedimenta inutile, ou seja, todo tipo de 

bagagem inútil: o sonho, o afeto, o jogo. E isso 

foi eficaz. O ocidente, digamos, viajou com 

menos peso e foi direto ao ponto. Isso é a 

modernidade, ou seja, a  performatização do 

mundo ocidental, mais uma vez. Atualmente, 

estamos descobrindo que ir direto ao ponto 

nos levou direto contra o muro. Nós estamos, 

agora, recuperando essas bagagens deixadas 

à beira da estrada: a bagagem festiva, a 

lúdica, a onírica, que foram parâmetros da 

humanidade. Para mim, esta é uma concepção 

mais ampla da natureza humana, que também 

é, simplesmente, uma natureza. O que eu 

proponho é uma visão de um ser humano 

inteiro,  holístico, não só em pedaços, ou seja, 

um cérebro que, de  certa maneira, é uma 

concepção um tanto esquizofrênica. Pois 

todo o valor é colocado na cultura. Essa ideia 

de ser humano inteiro, holístico, é a de um 

ser humano que recuperou essas bagagens 

e, para mim, isso é muito mais natural. Este 

é o fundamento dessa relação que, na minha 

opinião, caracteriza a pós-modernidade. Eu 

desenvolvi  essa noção através da ideia de 

razão sensível. Não defendo uma abdicação 

da razão, mas também não acredito no ser 

puramente racional, pois existem todos os 

outros sentidos.  Pessoalmente, essa é a ideia 

deste ser humano inteiro. O fato de que todo 

mundo participe desse saber coletivo.

- Nelma Fróes  (in memorian - professora 
da Faculdade de Comunicação e pró-reitora 
adjunta de Cultura): O nome da minha tese 
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