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“You also can’t have a democracy without

a free university. A regrouped democracy

movement should rest in part on a demand

for universal higher education – egalita-

rian access to the best quality, with its mis-

sion defined by its participants.” 

Christopher Newfield. Professor na Uni-

versidade de California

Resumo

Neste artigo estúdanse as diversas reformas do ensino universitario realizadas

nos últimos anos no Estado español, englobadas, a meirande parte delas, baixo o

logo de “Proceso de Boloña”. No traballo preténdese sistematizar as diferentes re-

formas realizadas e sacar á luz tanto o fío condutor único de todas elas, así como a

intención última das mesmas, que non son outras que adaptar o sistema de educa-

ción superior aos requirimentos do capitalismo cognitivo. Esta adaptación implica

un duplo proceso de precarización e mercantilización, que se proxecta tanto cara

dentro como cara fóra da Institución.

Abstract

This article studies the diverse reforms of the university system made during the

last years in Spain. The greater part of them have been include under the logo of

“Bologna Process”. The paper intends to systematize the different reforms made and

get to the light so much the only guiding thread of all they, as well as their last in-

tention, that are not another that adapting the system of tertiary education to the

cognitive capitalism’s requests. This adaptation involves a double process of precar-

ity and commercialization, that is projected both inside and outside the Institution.

Palabras Clave: Proceso de Boloña, mercantilización, precarización, capitalismo

cognitivo, Universidade-Empresa.

Key Words: Bologna Process, Mercantilism, Precarity, Cognitive Capitalism, Ac-

ademic Capitalism.
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1. A ESTRATExIA dE REFoRMA.

1. o proceso de Boloña. Nos últimos anos vénse producindo un proceso de re-

forma e transformación do sistema universitario do Estado español, seguindo as ten-

dencias marcadas dende ese proxecto continental que é o de construción do Espazo

Europeo de Educación Superior. Non todo o que se sinalará nas seguintes liñas pode

encadrarse estritamente no chamado “proceso de Boloña”, pero tentará demostrarse

que, se ben poden analiticamente ser diferenciados diversos vectores de construción

do novo paradigma universitario no Estado, o certo é que todos eles converxen en

fins e non están illados da construción dun sistema universitario europeo, senón que

son plenamente coherentes con este. Recoñecendo isto, non renunciamos a seguir

utilizando metonimicamente a etiqueta “Proceso de Boloña” a este conxunto de po-

líticas de transformación universitaria, pola visibilidade que esta ten – fronte a outro

tipo de medidas, máis invisíbeis – e polo coñecemento xeneralizado, aínda que máis

ben intuitivo e ás veces non de todo correcto, das súas etioloxías e obxectivos.  

2. A consecución da Universidade-Empresa. Aínda que este proceso de reforma

está tentándose presentar como consecuencia, ou ben da necesaria integración eu-

ropea, ou ben, da resposta ás necesidades da sociedade do coñecemento, en calquera

dos dous casos, estase agachando a consecución dun proxecto político-económico con-

creto no seo da institución universitaria, presentándoo como unha esixencia “natu-

ral” (M. Galcerán Huguet, 2009)1 , ou “neutra”, en termos políticos. 

Pola contra, nas seguintes liñas tentarase demos-

trar que, lonxe disto, o que está a acontecer na Uni-

versidade española é a adaptación da mesma a un

determinado sistema socio-económico, sen que a con-

secución dos obxectivos de europeización e posta en

valor do coñecemento, requirisen necesariamente

dun modelo como o que se está a implantar efectiva-

mente, senón que serían compatíbeis con outros ins-

pirados en principios diferentes. 

Sen embargo, se o modelo que se está a desenvolver é un baseado na produtivi-

dade, competitividade, empregabilidade e mercantilización (M.A. Murga Menoyo e

6

1 Isto non é, polo demais, un
fenómeno propio do espazo eu-
ropeo de educación superior,
senón compartido tanto polas
políticas de educación superior a
nivel global, como por tódolos
eidos onde se están a desen-
volver procesos de “adaptación”
semellantes (F. Quintana, 2005).



M.P. Quicios García, 2006; J. Naidorf, P. Giordana e M. Horn, 2007)2 , débese a que,

tralas pantallas europeas e cognitivas, agáchase a necesidade de adaptar as institu-

cións universitarias aos requirimentos do capitalismo post-industrial3

3. o motivo: a valorización económica atópase

no coñecemento. Na fase actual do sistema de valo-

rización capitalista, a centralidade da produción de

valor está no coñecemento (A. Aguilera Jiménez e

M.T. Gómez del Castillo Segurado, 2004; M.A.R.

días, 2004; e A. Rioja, 2006), especialmente cando

este é valorizábel economicamente no curto/medio

prazo, e pode ser apropiado polo sector produtivo.

En consecuencia, tal e como afirma C. Vercelone

(2004: 66), “a parte do capital material e intelectual,

definida pola proporción de traballadores do coñece-

mento – knowledge workers – e das actividades de

alta intensidade de saberes – servizos informáticos,

I+d, ensino, formación, sanidade, multimedia, soft-

ware – afírmase, no sucesivo, como a variable clave

do crecemento e da competitividade das nacións”. o

novo capital fixo, tal e como sinala C. Marazzi (2003:

46), está constituído por relacións sociais e de vida,

modalidades de produción e obtención de informa-

ción: “o recurso humano intelectual constitúe a ver-

dadeira orixe do valor” (no mesmo sentido, Galcerán

Huguet, 2009).

4. Necesidade de adaptar a Universidade ás

esixencias do capitalismo cognitivo. Non debe cha-

mar a atención polo tanto, que este novo momento

do capitalismo, que chamaremos cognitivo, preste

importancia á produción de coñecemento e, en con-

secuencia, á Universidade como lugar onde tal pro-

dución ten lugar cun carácter especialmente

7

2 Para I. Perdomo Reyes, (2006:
23) os valores presentes nas ax-
endas políticas que desenvolven
o EEES se configuran de xeito
utilitarista co modelo liberal, nos
seguintes sentidos: 1. Concep-
ción utilitarista do coñecemento:
o obxectivo é a adquisición de
competencias. 2. A oferta de for-
mación está regulada no esencial
polo mercado. 3. Investigación
con fins determinados. Búscase
fundamentalmente a aplicación
práctica, tecnolóxica, polo que a
investigación básica vén
sufrindo un retroceso no seu fi-
nanciamento. 4. A tecnoloxía é
considerada como condición pre-
via e ineludíbel para participar
nos beneficios do novo proxecto
social: a sociedade da informa-
ción ou do coñecemento. 
3 Neste sentido, Galcerán
Huguet (2010:16) afirma que a
conxunción entre Universidade e
empresa non consiste no achega-
mento de dúas institucións di-
versas, senón na supeditación
“da dinámica universitaria ao
obxectivo económico de rendabi-
lizar os coñecementos adquiri-
dos, vendéndoos aos potenciais
interesados e privilexiando os in-
tereses das empresas activas nos
campos respectivos



intenso4. Porén, nos comezos do Século xxI, na Uni-

versidade Europea, este coñecemento estase produ-

cindo de acordo a parámetros que non son o

suficientemente rendíbeis para o sistema económico.

A Universidade, en consecuencia, non responde ás

demandas de flexibilidade do mercado nin se guía na

súa toma de decisións polos valores deste5 . Como re-

sultado, nin se dota aos titulados das capacidades re-

quiridas polo mercado de traballo6 , nin se insire

axeitadamente á Universidade no ciclo produtivo. En

consecuencia, é precisa unha transformación que

poña á Universidade a traballar para o sector pro-

dutivo, en expresión de E. Rodríguez López (2003:

50) 7 e que, en paralelo, mais como consecuencia ne-

cesaria do anterior, se manexe polas lóxicas e os va-

lores que o mercado impón. o que está ocorrendo é,

nin máis nin menos, que a conquista para a ideoloxía

neoliberaldun novo espazo, o traspaso dunha nova

fronteira e a implantación alén dela das lóxicas de

mercado (H. Guiroux, 2002: 29).

5. deseño da estratexia. As orixes do deseño da

nova estrutura universitaria poden situarse nas re-

flexións que viña facendo sobre a educación univer-

sitaria a European Round Table of Industrialist8

dende 1989 sobre o ensino superior, no sentido de

non deixar a definición do seu funcionamento exclu-

sivamente aos sectores académicos, senón facer en-

trar nel as necesidades dos empregadores. Neste

sentido, xa se comeza a falar de competencias, das

novas funcións do profesorado, etc.. os principios

que inspiran os textos deste think tank son recollidos

polo libro Branco da Comisión Europea sobre Ensi-

nar e aprender: cara a unha sociedade cognitiva (F.

Sanz Fernández, 2006: 69). Segundo a Comisión Eu-

8

4 Vercellone (2010: 83) define o
capitalismo cognitivo como “un
sistema de acumulación no que o
valor produtivo do traballo int-
electual e científico devén domi-
nante, mentres o elemento
central da valorización do capital
pasa directamente a través do
control e a transformación do
coñecemento nunha mer-
cadoría”. 
5  Segundo Quintana (2005:
158), o réxime de acumulación
flexíbel require a permanente
adaptación á demanda ou ás os-
cilacións do mercado, o que se
acada ao facer que as distintas
secuencias do circuíto da mer-
cadoría (deseño, planificación,
fabricación, comercialización...)
se despreguen como procesos que
interactúan co entorno – a xeito
de máquinas lingüísticas – a
través de enquisas, estudos de
mercado, etc., que subministran
información convertíbel en coñe-
cemento que permite efectuar os
axustes e modificacións perti-
nentes. Por outra banda, a
propia organización interna
daqueles procesos demostra que
en moitos casos se recorre a téc-
nicas de organización produtiva
que remiten a formas de coop-
eración social (equipos multidis-
ciplinares, enxeñería
simultánea). Finalmente, unha
das características fundamentais



ropea, as universidades “deben evitar a uniformi-

dade ríxida e empobrecedora en métodos e contidos

e traballar baixo condicións innovadoras, que pre-

mien a excelencia para constituír foros atractivos,

flexíbeis e abertos á sociedade nas súas demandas

concretas” (F. Gutiérrez-Solana, 2006: 173). 

6. A estratexia de Lisboa. Será no seo da estrate-

xia de Lisboa onde se defina de xeito irremediábel a

necesaria conxunción entre competitividade econó-

mica e Universidade. Tanto no Consello de Lisboa do

2000, como no de Barcelona de 2002, a Unión Euro-

pea establece como obxectivo estratéxico o de chegar

a ser a economía baseada no coñecemento máis di-

námica do mundo, o que incluía como un dos elemen-

tos chave neste propósito a educación (I. Perdomo

Reyes, 2006: 16). Esta conxunción implica que a Uni-

versidade debe actuar en dúas liñas diferentes pero

complementarias: formar ao persoal cualificado que

debe desenvolver o seu labor no marco da economía

cognitiva, dotándoo das facultades – competencias –

que require a empresa privada – principalmente, as

tecnolóxicas, sociais e de adaptabilidade9 – como ins-

titución á que se encomenda o desenvolvemento eco-

nómico, e potenciando o crecemento e a

produtividade, a través de sinerxias e de lazos de

unión coa sociedade, entendida esta como mercado,

algo que nin está facendo nin está en condicións de

facer10 . Ao mesmo tempo, a cultura da excelencia

debe levar ás universidades europeas a competir nun

mercado global dos servizos educativos, atraendo es-

tudantes e profesionais, diante das posibilidades que

se derivan da liberalización do sector como resultado

do GATS (Ruiz Corbella, 2006: 110).

9

das novas tecnoloxías é xusta-
mente que a linguaxe e a súa ca-
pacidade interactiva son
propiedades intrínsecas. Nos
segmentos ou nas aplicacións
posfordistas xa non basta coa ex-
ecución de complexos protocolos
nin coa rutina do xesto ou do
movemento repetido unha e mil
veces. Trátase de esixir á
cidadanía, unha parte da cal xa
foi convertida en neoproletariado
polivalente, que se implique,
sexa submisa, maleábel, dentro e
fóra do traballo e deste xeito
acadar a excelencia en competi-
tividade.

6 Tal e como sinala Galcerán
Huguet (2007), a chegada a unha
universidade preparada para for-
mar elites, de amplas capas de
alumnado que non están chama-
dos a exercer de tal propicia,
entre outras razóns, a crise
desta. 
7 Como sinala M. Ruiz Corbella

(2006: 96), o Banco Mundial, o
FMI ou a oCdE, entre outros co-
inciden en que o coñecemento é o
auténtico motor do desenvolve-
mento económico, polo que a ed-
ucación se converte, en
consecuencia, nun recurso esen-
cial para todos os países. Pero
non é adecuación per se ou o in-
vestimento en educación per se a
que acada este obxectivo, pois



7. Traslación ao Estado español. Estas ideas co-

mezan a cobrar forza no Estado español xa co cha-

mado Informe Universidad 2000, máis coñecido

como Informe Bricall. Falábase nel da necesidade de

adaptar a Universidade á sociedade, e render contas

a esta. Tal e como sinalan González e Arnáiz (2006:

27), traducido, isto significaba adaptación ao mer-

cado e xestión empresarial. A LoU sería o seguinte

paso, como se verá nalgúns dos seus aspectos, sen

que a súa reforma de 2007 mudase os seus principios

reitores (Rodríguez López, 2003: 58). 

2. AS CoNSECUENCIAS PARA oS SISTEMAS

UNIVERSITARIoS: PRECARIzACIóN E MER-

CANTILIzACIóN.

1. Liñas mestras da reforma. Introducida a xé-

nese da reforma cómpre identificar as liñas mestras

da mesma, liñas que se poden sintetizar en dúas: fle-

xibilidade/precariedade e mercantilización/privati-

zación, actuando ambas en dous planos diferentes,

ad intra da propia institución universitaria, e ad

extra da mesma, é dicir, en relación ás funcións que

cumpre con respecto ao conxunto da sociedade.

2. Flexibilidade. A flexibilidade non é de por si un

elemento necesariamente negativo das reformas

universitarias, como tampouco o é das laborais, por

exemplo, (Universidade Invisíbel, 2009). Só cando,

como é o caso, se dota a esta flexibilidade dun mar-

cado carácter precarizante e da pragmática do mer-

cado é cando se pode intuír o perfil neoliberal da

reforma, ou da contra-reforma, posto que as críticas

á Universidade de elite son reapropiadas e utiliza-

das para a creación da Universidade-Empresa11 Isto

é o que está a acontecer na actualidade. No interior

10

-esta non se traduce de xeito
directo en produtividade e
crecemento, senón que se re-
firen “máis ben á forma na
que se adestra e capacita ao
traballador. o principal
medio a través do cal os tra-
balladores obteñen as habili-
dades para desenvolverse na
fronteira económica é o ade-
stramento ou capacitación no
traballo”. (Banco Mundial).

8 <www.ert.be>. Neste foro
empresarial participan repre-
sentantes de empresas como
Inditex, Nokia, Nestlé, Tele-
fónica, E.on, Total, Vodafone,
etc.

9 Como afirma Rioja (2006:
32) as organizacións produti-
vas deben procurarse trabal-
ladores moi cualificados e
versátiles, capaes de adap-
tarse con axilidade e éxito aos
continuos cambios e cunha
boa dispoñibilidade espacio-
temporal, que lles permita ser
flexíbeis co horario, coa inten-
sidade de adicación e co lugar
onde ser require realizar a ac-
tividade. Nun espazo alta-
mente competitivo, todas as
empresas céntranse na inno-
vación, o desenvolvemento e
adaptación, coa motivación de
realizar estes cambios antes



da Universidade, substituíndo o perfil da forza de

traballo dende unha realidade onde esta viña sendo

marcadamente homoxénea en canto ás súas fun-

cións, estatuto xurídico e remuneración, a unha nova

onde se prima a segmentación do profesorado, a pre-

cariedade de grande parte do traballo que na Uni-

versidade se realiza e unha estrutura salarial

individualizada  d e - pendente de certos factores de

produtividade, institucionalizados a través das di-

versas avaliacións ás que periodicamente e cada vez

con maior intensidade é sometido o persoal docente

e investigador. A esta tendencia non escapa tam-

pouco o persoal de administración e servizos, posto

que, aínda que en menor medida, ve multiplicar o

número de figuras precarias ou a externalización de

certos servizos á empresa privada, onde si é posíbel

aplicar as medidas de flexibilización e precarización

que a normativa pública impide.

3. Un novo modelo de ensino. Cara ao exterior, o

deseño dos planos de estudo que o Proceso de Boloña

leva consigo vén de feito a rematar cun modelo ho-

moxeneizador e ríxido e pechado de titulacións, fini-

tas e equivalentes tanto en contido como en

estrutura, por outro esencialmente flexíbel, de posi-

bilidades infinitas en canto a deseño curricular, e

esencialmente diverso en canto ás súas denomina-

cións e contidos (Galcerán Huguet, 2009), onde só

naqueles estudos que dan acceso ás denominadas

profesións reguladas o Estado conserva a facultade

de establecer un contido mínimo e común. Esta fle-

xibilización faise de acordo coas necesidades de em-

pregabilidade e pragmática de mercado ás que se

fixo referencia no epígrafe anterior. Se os emprega-

dores precisan unha man de obra doadamente adap-

11

cambios antes que a competen-
cia, e de reaccionar con maior
axilidade aos movementos reali-
zados polas demais organiza-
cións empresariais. Tal
circunstancia esixe que a forma-
ción debe contar coa capacidade
de nutrise a si mesma e á forza
de traballo ha de mostrar inte-
rese na formación, autoaprendi-
zaxe e adaptación.

10 Así, afírmase pola Comi-
sión Europea (CoM 2005-152)
“se queremos acadar unha econo-
mía realmente competitiva de-
bermos abordar, antes que nada
unha reforma sen precedentes do
noso sistema universitario, de-
bido ao grave déficit de financia-
mento das Universidades
europeas, dada a feble contribu-
ción de recursos privados que se
dá nestas institucións, a escasa
preparación das nosas universi-
dades para a competición mun-
dial, a súa insuficiente
autonomía, recursos, experiencia
en xestión e marketing, necesi-
dade de inversión na investiga-
ción no ámbito universitario, a
escasa interrelación do mundo
universitario co da investigación,
como fonte clara de desenvolve-
mento e competitividade”



tábel e non necesariamente formada en contidos,

cuxa utilidade é decrecente na medida en que se

deben ir adquirindo, desbotando e reciclando ao

longo da vida laboral – e dende logo, non sempre no

seo da mesma empresa –, as universidades están

chamadas a ofertar títulos con estas características,

onde se forme en competencias e con contidos deter-

minados polas “saídas” que oferten no mercado la-

boral, pois isto será o que permita convencer á

clientela de que compre o seu servizo. os estudos  de

grao que ofrezan a maioría das Universidades devi-

rán así en “fábricas de proletariado cognitivo”.

4. Unha nova forma de xestión. Tamén a liña mercantilizadora será proxectada

ad intra e ad extra da institución. A educación superior convértese nun produto que

é preciso promocionar e vender e, en consecuencia, as universidades deben deixar

de gobernarse e organizarse por parámetros propios da cultura académica para selo

polos da cultura empresarial, de mercado (Galcerán Huguet, 2007)12.

o new management conquista a xestión das Uni-

versidades: aumento da produtividade, aforro de

custes e competitividade entre institucións son as

chaves de bóveda do novo modelo, nun contexto de

progresiva perda de financiamento público e necesi-

dade de captación de fondos privados. Non é preciso

privatizar as Universidades, só é preciso que estas

funcionen como empresas. A lóxica de mercado insí-

rese de cheo na xestión do público, no que Leslie e

Slaugther denominaron capitalismo académico (V.

Sisto, 2007: 9).

os poderes públicos – Estado, CC.AA. – fican como meros reguladores do mer-

cado, e certificadores de calidade a través das diversas axencias creadas ao efecto

(W.E. Sánchez, 2007: 52). As universidades deben responsabilizarse da captación de

estudantes e fondos, tanto para programas de docencia – fundamentalmente cando

estes son de posgrao – como para a investigación, competindo por fondos escasos,

públicos e privados, e orientando a súa investigación cara aos sectores cuxa rendibi-

12

11Como sinala Vercellone (2010:

85), a flexibilidade pode ter neste

ámbito efectos catastróficos, xa

que a produción de coñecemento

precisa, de feito, dun horizonte a

longo prazo e dunha seguridade

na renda que permita aos trabal-

ladores investir nunha formación

continua.

12  En palabras do subdirector

xeral da UNESCo até 2004,

John daniel, recollidas por

M.A.R. dias (2004: 50-51), se o

sistema de comercialización de

commodity funcionou cos bocadi-

llos de Mcdonalds, non hai razón

para que non funcione coa educa-

ción.



lidade económica inmediata poida xerar recursos cos que financiala. A autonomía

universitaria e a liberdade de cátedra serán postas en cuestión xa non polos poderes

políticos, senón polos económicos (Naidorf, Giordana e Horn, 2007: 27; e M.A. Pe-

reyra, A. Luzón Trujillo e d. Sevilla Merino, 2006: 122).

5. A función da Universidade como motor de crecemento económico. Cara ao ex-

terior redefínense as funcións da Universidade para, sen formalmente esquecer as

tradicionais, poñer no centro do seu labor o fomento do desenvolvemento económico,

a produtividade e a competitividade (M.A. García Benau, 2006). Naturalmente, esta

liña é plenamente coherente coa anterior. A Universidade debe centrarse na inves-

tigación aplicada e tecnolóxica, apta para ser valorizada economicamente con rapidez

(Galcerán Huguet, 2003: 18; J. Naidorf, P. Giordana e M. Horn, 2007: 25) e a través

de medios que privaticen o saber producido no sector público (Galcerán Huguet,

2007), como as patentes, spin-offs, parques tecnolóxicos, contratos de investigación,

ou pura venda de servizos cognitivos.

3. NoVAS FoRMAS dE TRABALLo NA UNIVERSIdAdE: PRECARIzACIóN

E SEGMENTACIóN.

1. Necesidade de mudar a estrutura laboral. Unha das transformacións que máis

directamente están sendo percibidas polo profesorado universitario é aquela que ten

que ver coas súas condicións de traballo, así como coas daqueles que se tentan in-

corporar as funcións docentes e investigadoras. do tradicional modelo funcionarial-

napoleónico, tense pasando en menos dunha década a un modelo managerista propio

do modelo empresarial (A. Ross, 2007), e inspirado, como non, na práctica universi-

taria dos EE.UU13.

Con anterioridade á LoU a situación entre o pro-

fesorado universitario era que este estaba composto

maioritariamente por funcionarios/as, ou por contra-

tados administrativos que agardaban, con máis ou

menos seguridade, a que a praza que ocupaban se

convertese en fixa, nun determinado prazo de tempo.

Esta situación, xunto co proceso de creación de novas

universidades que se produciu na década dos 80 e a

13

13 Se cadra a descrición que fai
Christopher Newfield na entre-
vista realizada por Edu-Factory
pode coincidir coas perspectivas
que algúns teñen para os vin-
deiros anos na universidade eu-
ropea: “o profesorado está
dividido entre permanentes e
non permanentes. Estes últimos,
profesores adxuntos, dan o 40%



necesidade de dotar a estas novas universidades de

profesorado, a que o acceso á función docente e in-

vestigadora (aínda que este segundo perfil non sem-

pre foi potenciado) fose relativamente doado para

unha xeración de novos profesores que, en conse-

cuencia, tiñan poucos incentivos para a produtivi-

dade e para a mobilidade. Esta situación de feito,

unida a unha continua campaña de desprestixio do

docente universitario (non exclusiva do estado espa-

ñol, cando de facer reformas se trata, como sinala

Sisto (2007)), a través do manido discurso da endo-

gamia, levou a que na LoU se deseñase a carreira

docente a través de parámetros diversos.

2. Cambio no panorama laboral. En primeiro lugar, a LoU crea as figuras de

contratado laboral, introducindo na Universidade pública os sistemas de contrata-

ción da empresa privada, non só para o persoal en formación, senón tamén para certo

persoal permanente, a través da figura do contratado doutor que foi desenvolvida

mesmo en certas Comunidades Autónomas, dotando á figura de novas posibilidades

de segmentación entre o profesorado. A precarización – efectiva no caso do profeso-

rado en formación, relativa no caso dos contratados doutores –, xunto coa actuación

das axencias de acreditación e os seus cuestionábeis estándares de calidade, ten de-

mostrado un amplo poder para aumentar a produtividade deste novo profesorado,

sempre pendente de saltar o próximo obstáculo en termos de avaliación (Rodríguez

López, 2003: 61).

3. os precarios na Universidade. Paralelamente ao proceso de laboralización,

estase a producir nas universidades unha multiplicación de figuras precarias ligadas

co eido da investigación ou coa xestión da mesma. Trátase dos chamados contratados

por proxectos e por programas tan diversos como os Ramón y Cajal, Juan de la Cierva

e outros semellantes creados en múltiples niveis. Neste caso a precariedade é a

norma e a inestabilidade laboral conforma a realidade diaria das persoas que ocupan

estas prazas, que son mesmo rexeitadas como parte da súa colectividade polo profe-

sorado ou polo persoal de servizos. A precariedade consubstancial nestas figuras de
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40% de todos os cursos nas Uni-

versidades de EE.UU., sen segu-

ridade no emprego, ganancias

moito menores, cargas lectivas

máis altas e menores beneficios.

Tamén están divididos entre pro-

fesores estrela que teñen reputa-

ción internacional e ofertas de

traballo de fóra que lles permiten

incrementar os seus salarios e

recursos para investigación, e

“incondicionais” que pasan a

maior parte do seu tempo dando

clase e facendo servicio e que non

teñen aumentos salariais.”



contratación non obsta para que, con todo, a súa existencia na Universidade deveña

en estrutural e necesaria para o funcionamento da carreira investigadora ou dos

grupos de investigación financiados por proxectos14 . 

Para estes traballadores/as, tal e como sinala

M.R. Escobar (2007: 56), naturalízase a idea de que

o mundo laboral académico leva consigo épocas de

traballo sen xornal, que constitúe unha forma de tra-

ballo intermitente; para estes novos traballadores do

coñecemento a súa traxectoria vital desenvólvese

dentro dunha flexibilidade laboral de vínculos inte-

rrompidos, autoemprego relacionado coa competen-

cia pola captación de recursos, capacidade de

manexo tecnolóxico que debe renovarse permanen-

temente e, en xeral, unha adaptación á incerteza e á

continxencia. En suma, precariedade.

4. Segmentación da forza de traballo e flexibilidade das condicións. Por outra

banda, a progresiva segmentación do profesorado, transcende a división investigador

en formación / profesor en formación / profesor contratado / profesor funcionario /

catedrático, a través de diversos mecanismos de clasificación e separación do persoal

docente e investigador que, en principio, funcionan como mecanismos retributivos

en función da produtividade, o cal responde perfectamente ao sistema de forza de

traballo flexíbel e recoñecemento individualizado que se está a implantar (Marazzi,

2003), pero que no fondo, levan tamén consigo unha progresiva xerarquización da

carreira docente. Coñecidos xa son os sexenios de investigación, ou os diversos com-

plementos de excelencia curricular. Un paso máis nesta liña estase a dar co Estatuto

do Persoal docente e Investigador que nestes momentos está a tramitar o goberno.

No borrador do mesmo contémplanse diversas fórmulas para dotar de flexibilidade

ao profesorado, dende as lóxicas de mercado antes sinaladas. Así, facilitar e promover

a compatibilidade da docencia universitaria co traballo no sector produtivo, ou coa

docencia no eido privado, introdución dunha nova segmentación a través da chamada

carreira horizontal, que promete (ameaza) dividir aos corpos docentes universitarios

(funcionarios) en seis diferentes categorías, os incentivos para a mobilidade e mesmo

a compatibilidade de labores en diferentes universidades públicas, ou a substitución

15

14 de feito, foi neste ámbito onde
se popularizou o termo precario
para definir as condicións de tra-
ballo dos  investigadores en for-
mación: <www.precarios.org>.



de profesores por estudantes de posgrao nos pri-

meiro niveis de docencia15 . Isto unido a, como se si-

nalará máis adiante, unha progresiva posta en valor

daquela investigación que produce “transferencia”, a

través de contratos con empresas, creación de empre-

sas de base tecnolóxica, etc., que provocará unha

nova liña de segmentación entre o profesorado que

investiga/transfire/produce, eximido progresiva-

mente do pesado labor de dar clase, fronte a aquel

que ou ben non investiga, ou ben non logra “colocar”

os produtos da súa investigación no mercado, que

será invitado a aumentar a súa docencia16, o que, lo-

xicamente, ademais de limitar a investigación non

rendíbel economicamente, irá creando profesores de

primeira, segunda, terceira ...

4. SEGMENTACIóN E PRECARIzACIóN Ad

ExTRA: oS NoVoS PLANoS dE ESTUdo.

1. Adaptación dos planos de estudo ás necesi-

dades do sistema económico. Como se sinalou ante-

riormente, a reforma dos planos de estudo que deriva

do proceso de Boloña ten como obxectivo primordial

a adaptación dos estudos universitarios ás necesida-

des do traballo post-industrial. o capital cognitivo

require de traballadores dotados para o manexo da

información e dos afectos, con capacidade de adapta-

ción ao cambio, flexíbel, temporal e espacialmente,

versátil e con capacidade para autoformarse, isto é

para desprenderse dos coñecementos obsoletos e

substituílos por outros novos, para reciclarse e rein-
ventarse coas esixencias derivadas dos procesos de

produción (Marazzi, 2003; M.J. Bautista-Cerro Ruiz,

2006; Rioja, 2006; Escobar, 2007). Pois ben, a Uni-

versidade, tal e como chega aos inicios do Século xxI,

non cumpre esas funcións.

16

15 de novo unha medida prove-
niente da práctica anglosaxoa, e
dificilmente defendíbel en ter-
mos de calidade, tal e como sina-
lan V.M. González Campo e J.E.
Celis Giraldo (2007: 102):  “en
moitas universidades [dos USA],
o pregrao está en mans de estu-
dantes de posgrao (teaching as-
sistants) que así financian os
seus estudios, e de profesores
temporais ou ocasionais, ou de
profesores xóvenes sen experien-
cia. En varias universidades nor-
teamericanas e europeas o
estatus académico dun profesor
depende da súa participación nos
posgraos e o seu abandono ou di-
minución de responsabilidades
docentes no pregrao.”

16 Tal e como sinala Perdomo
Reyes (2006: 24), a maior parte
do profesorado, afogado polas
horas adicadas á planificación
docente, as titorías obrigatorias,
o seguimento individualizado do
traballo do alumno, a posta a
punto da web titorial, o máster
on-line, a participación nos cur-
sos de formación permanente
etc., acabará abandonando a in-
vestigación. Só un grupo selecto
de profesores universitarios adi-
carase a ela, aqueles que poidan
deixar en mans doutros a aten-
ción ao proceso de aprendizaxe
dos alumnos.



os estudos universitarios de licenciatura xa non serven para os obxectivos pro-

pios da Universidade de elites, en canto que a masificación destas e os requirimentos

de man de obra cualificada xa sinalados arrombaron a capacidade de segmentar á

forza de traballo, derivada a outros mecanismos, como os posgraos e os masters pri-

vados. Por outra banda, a forte carga teórica que a Universidade tradicional impri-

mía aos seus titulados/as, propia da formación pensada para o exercicio das

profesións clásicas, xa non é útil para a ampla maioría destes, que non a ían utilizar

no seu desenvolvemento laboral (Rodríguez Sánchez, 2004), nin para unha empresa

que prefire determinar ela mesma os contidos especializados que o traballador/a

debe desenvolver en cada momento (Aguilera Jiménez e Gómez del Castillo Segu-

rado, 2004). Porén, a cualificación en competencias é allea á formación universitaria,

pero moi demandada polos empregadores, en canto capacita aos futuros traballado-

res/as para mudar rapidamente os seus desempeños, e elimina as reticencias a exer-

cer traballos para os que están sobre-cualificados dende o punto de vista dos contidos.

2. A formación en competencias. A formación en competencias é unha das chaves

de bóveda do sistema de reforma educativa. o proxecto tuning, cuxos resultados son

trasladados aos planos de estudo a través dos libros brancos das titulacións, reflicte

as necesidades dos empregadores na determinación das competencias que a Univer-

sidade debe transmitir aos seus graduados, esquecendo outras funcións clásicas,

como a configuración do pensamento ou a formación de intelectuais (M.A. Murga

Menoyo e M.P. Quicios García, 2006; Rioja, 2006). A empresa devén deste xeito no

voceiro único da sociedade, até confundirse, á hora de determinar qué tipo de for-

mación debe ser impartida; evidentemente, aquela que responda á visión utilitarista

que é esixida polo empregador17.

A profesionalización debe ser o obxectivo princi-

pal; a redefinición dos programas en termos de com-

petencias reflicte tamén esa concepción utilitarista

ou instrumentalista do coñecemento (Pedomo Reyes,

2006: 24). Aínda que formalmente se pretenda a for-

mación noutro tipo de valores, cómo poderán trans-

mitirse estes nun contexto de competitividade e

utilitarismo? Non estraña, xa que logo, que a cultura

do “emprendedor” sexa un referente neste sentido

(F. Michavila e J.Martínez, 2007).

17

17 Neste sentido se expresa An-

tonio Vázquez, director da Área

de Universidades de Universia,

nun artigo publicado en El

Mundo o día 6 de abril de 2005,

e citado por Rioja: “moitos em-

pregadores comentan que non

están adecuadamente prepara-

dos para o mercado de traballo

(...). Cando falan desta cuestión



3. Graos e mestrados. Así contextualizado, é

doado ver os graos como o mecanismo de formación

dos exércitos do proletariado cognitivo que colmarán

as expectativas de destreza técnica no manexo da in-

formación, e flexibilidade á hora de aceptar as con-

dicións laborais que o tecido produtivo agarda. os

graos son erosionados da súa carga teórica e confi-

gurados en cada universidade (Galcerán Huguet,

2009), en función das decisións estratéxicas de cap-

tación de alumnos e captación de fondos. o Estado

non garante contidos mínimos (agás as excepcións

sinaladas), senón que establece “controis de cali-

dade”. A empregabilidade que se pretende, en conse-

cuencia, dos graos, non é a que os antigos licenciados

agardaban para si, senón

a adaptada a un mercado de traballo do coñece-

mento flexíbel e precario (Rioja, 2006)18 no que al-

gúns denominan o devir-instituto da Universidade

(Edu-Factory, 2010)19. A formación de elites fica, pois,

reservada para os mestrados, como un mecanismo

máis de segmentación social. o posgrao será o encar-

gado de preparar a aqueles que se vaian adicar a ac-

tividades de alta cualificación, e a restrición no seu

acceso – de ningún xeito poden garantirse prazas

para todos os graduados – garantirá que non se “des-

valoricen” coa masificación, senón que accedan aos

mesmos unicamente quen poida permitirse o seu

pago, ou aqueles que demostren a súa utilidade en

termos de rendemento académico e sexan premiados

coas poucas bolsas ou, mellor aínda, préstamos de

estudo, existentes.

18

moitos responsábeis de Recursos

Humanos coinciden en aclarar

que, aínda tendo os coñecemen-

tos necesarios para poder desen-

volver unha vida profesional,

teñen déficits en competencias

transversais. A actividade profe-

sional demanda cualidades que

non forman parte de ningún plan

de estudios, pero que están pre-

sentes en todos. Falamos de cua-

lidades como resistencia ao

estrés, a responsabilidade diante

de erros, a solución de proble-

mas, o espírito emprendedor, o

compromiso de equipo, a direc-

ción de persoas, que son impres-

cindíbeis para o

desenvolvmeneto profesional e,

en ocasións, máis valorados que

os coñecementos técnicos (...). o

tratado de Boloña (sic) non é só

unha aposta para conseguir a

desexada converxencia europea,

senón un esforzo para fomentar

a aprendizaxe desas capacidades

tan imprescindíbeis, que debe

ser complementario ao desenvol-

vemento dos planos de estudo.”

18 Así foi intuído polo Manifesto

de profesores de dereito “Saque-

mos los estudios de derecho del

Proceso de Bolonia”, cando se di

que o novo grao “se dirixe a fo-



3. Substitución da homoxeneización pola segmen-

tación. A primeira consecuencia que se pode enxer-

gar é a da perda da función homoxeneizadora da

Universidade (Rodríguez López, 2003). Nun sistema

onde o contido dos títulos era fixado polas autorida-

des do Estado, e as universidades onde se ofrecían

eran esencialmente equivalentes entre si en canto á

formación que proporcionaban, estendendo cada

unha o seu radio de acción ao distrito pechado que

lle correspondía, dende unha estrutura de servizo

público, a obtención da correspondente licencia-

tura/diplomatura, aseguraba un recoñecemento

igual para todos os titulados/as. o novo sistema in-

troduce, pola contra, unha serie de vectores en sen-

tido contrario ao anterior, en forma de segmentación

social (Aguilera Jiménez e Gómez del Castillo Segu-

rado, 2004). Segmentación entre aqueles que teñen

un posgrao e os que só puideron acceder ao grao,

entre os que estudaron en universidades de prestixio

e os que non, entre os que teñen títulos acreditados

e os que non, e aínda dentro do mesmo título cursado

na mesma universidade, polo ránking que o novo sis-

tema de cualificacións produce entre os mesmos es-

tudantes, a través dos percentís relativos. A elección

da universidade xa non é indiferente, dado que os tí-

tulos xa non son iguais e o maior ou menor éxito dos

mesmos virá determinado pola súa capacidade para

responder aos requirimentos de empregabilidade.

A oferta formativa fica, pois, á decisión do mercado (Perdomo Reyes, 2006). Cu-

riosamente, cando se fala de homologación a nivel europeo, os títulos non poden ser

máis diversos no seu contido. Parafraseando a Bauman, pódese dicir que se pasa

dun sistema de títulos sólidos, a un de títulos líquidos.

19

fomentar un perfil inferior de
profesional como mero aplicador
mecánico de normas vixentes. En
definitiva, confunde lamentabel-
mente o que debe ser un Grao en
dereito co que é un ciclo de estu-
dos profesionalizado para a for-
mación de persoal subalterno”.
En realidade o novo grao non
confunde nada, simplemente,
non confesa o seu obxectivo
final.14 de feito, foi neste ámbito
onde se popularizou o termo pre-
cario para definir as condicións
de traballo dos  investigadores en
formación: <www.precarios.org>.

19  Edu-Factory sinala como o
proceso de inclusión nas normas
do capitalismo vai irremediabel-
mente acompañado dun proceso
de descualificación dos saberes, o
que non supón outra cousa que
“unha elevación das barreiras a
través das cales gañar, ou mellor
acreditar, as competencias e
skills valuábeis no mercado de
traballo”.



5. A INTRodUCIóN dAS LóxICAS dE MERCAdo NA UNIVERSIdAdE.

1. A ideoloxía de mercado no cerne do sistema. Como se sinalou anteriormente,

un dos obxectivos chave da reforma é a conquista dun novo espazo virxe para as di-

námicas mercantilistas (Rioja, 2006), e isto farase, non só a costa de que os actores

privados adquiran cada vez un peso máis importante nos sistemas de educación su-

perior, senón tamén, e de xeito principal neste momento no Estado español, obri-

gando ás universidades públicas a funcionar como se fosen universidades privadas,

ou mellor dito, como se fosen organizacións do mercado. A lóxica do mercado non só

marcará o xeito no que se gobernarán as Universidades, senón tamén cómo se rela-

cionarán cos estudantes, cos profesores, coas outras universidades e coa sociedade.

Vexamos algúns síntomas desta nova configuración.

2. o estudante como consumidor. A figura do estudante é unha das que máis

profundamente se ven transformadas pola óptica mercantilista. xa non só porque a

súa formación vai encamiñada a convertelo en forza de traballo cognitivo, senón por-

que a propia relación entre Universidade-estudante-sociedade se configura dende a

perspectiva de consumidor/produtor. xa se sinalou anteriormente en que medida o

mercantilismo determina o contido da oferta curricular, de xeito que converte á edu-

cación superior nunha comodity, que as Universidades ofrecen aos estudantes, os

que seleccionan universidade e estudos de acordo con estes criterios de mercado. Pá-

sase de entender as titulacións dende necesidades sociais determinadas democrati-

camente a través das administracións, a deixar ao mercado o éxito ou fracaso das

mesmas, na medida en que teñan ou non demanda. Como é lóxico, e así nolo din as

leis do mercado, as carreiras máis demandadas tenderán a seleccionar aos seus es-

tudantes a través dos criterios propios do sistema, é dicir, a través do prezo. Non é

difícil enxergar as inequidades que esta selección vía prezos pode ocasionar, pero é

obvio que a conversión de educación en obxecto de consumo non pode pretender un

sistema equitativo, que garanta o acceso universal á educación superior (Ruiz Cor-

bella, 2006), a non ser que se parta dunha asunción dogmática de que as leis do mer-

cado poden distribuír eficiente e igualitariamente os recursos, axioma que a

observación práctica nunca chegou a demostrar.

20



3. o estudante como producto. Pero nunha lóxica mercantilista o estudante

non só é un consumidor, senón que durante o seu paso pola Universidade devén el

mesmo produto que ofrecer no mercado. Bauman (2007) ten sinalado como nas so-

ciedades de consumo, consumidor e produto se confunden, dado que as relacións so-

ciais adquiren os mesmos parámetros do mercado. deste xeito, os suxeitos son

responsábeis de dotarse das capacidades e características necesarias para competir

en tal mercado. Nun sentido semellante se manifestaba Foucault (2007) ao falar do

devir-empresa do individuo preconizado polo neoliberalismo no que el entendía que

era o elemento central da ideoloxía neoliberal. Neste sentido, o estudante debe en-

cargarse de poñer no mercado de traballo o mellor produto que as compañías em-

pregadoras desexen mercar. Non é a sociedade, nin moito menos a empresa, a

encargada de formar a súa forza de traballo, é o estudante quen debe autorrespon-

sabilizarse da súa propia formación, asumindo o fracaso, caso de non acadalo. Neste

sentido non debe estrañar a progresiva substitución das bolsas polos préstamos,

como elemento para financiar a formación universitaria, ou as reiteradas solicitudes

para aumentar a contribución de estudantes e familias á formación que reciben a

través das taxas (Salas Velasco, 2006). os préstamos funcionan segundo a lóxica do

Estado do post-benestar na medida en que reconfiguran o financiamento universi-

tario non como un dereito ou bolsa, senón como un auto-pago; e non como un servizo

estatal, senón como un servizo privatizado, administrado polas entidades financei-

ras. o Estado anima á participación no mercado da educación superior subvencio-

nando o pagamento dos intereses, como medida de arranque para conceder un

préstamo comercial, pero evitando a dependencia, xa que deixa o capital en mans

dos cidadáns (Wiliams, 2010: 75). o resultado, endebedamento dos mozos, mesmo

antes de comezar a súa vida laboral, devir produto da educación superior; maior do-

cilidade á hora de aceptar certas condicións laborais, ou mesmo de escoller un tra-

ballo que debe servir para pagar o estudo financiarizado, e menor acceso á educación

superior das capas medias e baixas da sociedade20

En sentido semellante debe situarse a progresiva

insistencia na formación “para toda a vida”, que non

é máis que unha deserción do sistema produtivo á

hora de asumir a necesaria reciclaxe imposta polas

dinámicas económicas post-fordistas, cargando a

mesma na sociedade, vía universidades, e nos pro-

pios individuos, se queren atopar un novo traballo
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20 Novamente a experiencia
norteamericana, inspiradora da
reforma europea, pode darnos al-
gunha pista do que sucede. Tal e
como sinala dias (2004: 53), nos
EE.UU. demóstrase que os prés-
tamos a estudantes teñen como
consecuencia un impacto nega-



(Aguilera Jiménez e Gómez del Castillo Segurado,

2004).

4. Unha nova subxectividade. En xeral, non se

pode perder de vista que, tras estes cambios, se está

a configurar de xeito diferente a subxectividade do

estudantado, no sentido sinalado por Foucault ou

Bauman. Parte da función da reforma docente intro-

ducida polos graos ten que ver co disciplinamento da

forza viva de traballo. Cando a clase empresarial se

manifesta sobre os universitarios, entenden que

“saben demasiado” (Galcerán Huguet, 2010), pero

non teñen as habilidades necesarias para o traballo

na empresa nin a docilidade e flexibilidade que a re-

lación laboral precisa. Nesta mesma liña incide a

substitución das bolsas por préstamos ao estudo, xa

sinalada anteriormente, como un iniciamento nas re-

gras do capitalismo financeiro e na conseguinte sub-

xectivización como homus aeconomicus21

transformación en capital humano (Read, 2010: 101)

xa que, tal e como sinala Williams (2010: 81), implica

unha naturalización da orde capitalista e da respon-

sabilidade individual como único xeito válido de ac-

tuación e de configuración da actuación persoal e

social.

5. Competitividade entre universidades. A re-

lación entre as universidades muda tamén, dado que

se destrúe un sistema baseado na complementarie-

dade entre Universidades, cada unha incidindo en

cadanseu territorio, para pasar a outro no que a com-

petitividade por estudantes e recursos debe ser a

guía de actuación nun espazo global (europeo) (Gal-

cerán Huguet, 2003).
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negativo e provocan o desestí-
mulo á participación de repre-
sentantes de grupos de baixo
nivel en función da débeda que
se crea. o impacto é neutro nos
grupos con rendementos medios
ou altos. En oposición a isto, as
bolsas provocan unha reacción
positiva no acceso dos grupos de
baixo nivel e neutro nos de nivel
medio e alto. Finalmente os
aranceis provocan claramente un
desestímulo entre os pobres e os
grupos de rendemento baixo e
ningún impacto sobre os estu-
dantes con rendementos altos.
os datos e reflexións aportadas
por Newfield son neste caso reve-
ladoras da progresiva importan-
cia do préstamo estudantil como
fonte de negocio para as entida-
des financeiras: "o préstamo es-
tudantil medio entre 1991 e 1997
dobrárase; ademais o debido por
tarxetas de crédito polo curso do
2002 foi maior a 3000$. Nese
ano, o 29% dos estudantes está-
banse graduando con niveis de
débeda inabordábeis; para os
afro-americanos e hispanos os ni-
veis eran do 55 e do 58% respec-
tivamente. Uns anos máis tarde,
o nivel de endebedamento medio
para o curso do 2007 era de
21900$: 19.400$ para os solici-
tantes en universidades públicas
e case 25700$ para os das uni-
versidades privadas. Para man-
ter as cousas mesmo a este nivel



A oferta do produto educativo, xa se sinalou, debe

levar a ofertar o máis atractivo para o mercado, pero

a lóxica do produto vai máis alá ao obrigar á Univer-

sidade a ofertar un produto completo a quen o decida

comprar. Neste eido haberá que incardinar a necesi-

dade por parte dos centros universitarios de cumprir

certas taxas de eficiencia – en termos de número de

aprobados – dado que se o estudante está pagando

por un servizo, non pode saír coas mans baleiras da

institución. Só aquelas universidades que consigan

atraer aos mellores estudantes poderán cumprir coas

esixencias de eficiencia, e esixir ao mesmo tempo un

alto nivel académico, que será recoñecido polo mer-

cado, non doutro xeito. Como antes se sinalaba, isto

levará necesariamente a segmentar as universida-

des segundo o valor de mercado que teñan os seus tí-

tulos, dado que a adquisición do mesmo – aínda con

contido semellante ou denominación igual – non pre-

supón a adquisición dos mesmos coñecementos/com-

petencias. A Universidade perde o poder de acreditar

académica e homoxeneamente os estudantes, para

estratificalos (Galcerán Huguet, 2003; Roggero,

2007).

6. Cambio de modelo de financiamento.

diante deste panorama o futuro das Universidades

pequenas ou con escasa capacidade de atracción non

semella moi prometedor, sobre todo cando á compe-

tencia polo estudantado se lle suma a competencia

polos recursos económicos. Se a reforma universita-

ria precisa de maiores fondos pero os orzamentos pú-

blicos se reducen, independentemente de crises

conxunturais ou de programas de austeridade, a

única opción é acudir ao recurso privado (Gutiérrez

Solana, 2006; Galcerán Huguet, 2009)22 A capacidade
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dantes poderán cumprir coas de

control baixo, 4/5 dos estudantes

traballan na universidade, 1/3 a

full time, e os outros 2/3 unha

media de 25 horas semanais (...).

En segundo lugar, a débeda estu-

dante ten intensificado as des-

igualdades de raza e clase nos

EE.UU.. os latinos e os afro-

americanos teñen máis posibili-

dades de chegar a niveis

inaceptábeis de débeda e de non

poder asumir esta máis tarde, o

que crea estragos na súa vida

persoal. Un terceiro resultado e

que os estudantes de color están

concentrándose maioritaria-

mente en universidades de dous

anos e en universidades locais, e

non nas grandes universidades

públicas ou nas universidades de

elite privadas, onde poderían ter

unha carreira tipo obama cara a

posicións de liderádego (...). Fi-

nalmente, desanima aos estu-

dantes de entrar no sector

público e nos traballos orientados

cara ao servizo público. Se un

deixa a facultade de dereito con

125.000 $ en préstamos, un es-

tará menos inclinado a traballar

en pobreza ou discriminación

para organizacións sen ánimo de

lucro que pagan 55000$ ao ano



de cumprir obxectivos impostos dende fóra será re-

quisito sine qua non para acceder a este financia-

mento, e mesmo ao tradicional financiamento

público que pasa de ser incondicional, segundo pará-

metros obxectivos de gasto (número de alumnos etc.),

a ser condicional, a través dos chamados contratos-

programa e outros, esencialmente competitivos

(Sanz Fernández, 2006; Salas Velasco, 2006; Micha-

vila e Martínez, 2007). Só as universidades que se

adapten aos criterios impostos e consigan arrebatar

fondos ás outras poderán realizar unha oferta o su-

ficientemente atractiva no mercado que 

permita escalar posicións no ránking, e só esca-

lando posicións no ránking poderá atraer novos re-

cursos financeiros e alumnos (Rodríguez López,

2003). As universidades que poidan seguir dando vol-

tas no círculo poderán ascender a institucións glo-

bais. Para as outras, “o pranto e o renxer de dentes”,

en forma de insuficiencia económica, dependencia fi-

nanceira (xa se están a dar exemplos no Estado es-

pañol) e abandono da investigación (Perdomo Reyes,

2006).

7. o management. Para que tal conversión poida

darse é preciso que se abandonen as vellas formas

de gobernar a Universidade implantando a cultura

do management. Se hai que funcionar como unha

empresa privada, debe ser gobernada como unha

empresa privada. Unha primeira medida nesta liña

foi a creación na LoU dos Consellos sociais (Rodrí-

guez López), como elementos de interrelación entre

a Universidade e a sociedade, e que deben marcar as

liñas estratéxicas da institución, así como aprobar

os seus orzamentos. Non se pode dicir que estas ins-

titucións sirvan exclusivamente para que os sectores
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cando un pode unirse a unha

compañía a 150.000$ para empe-

zar, e pagar os créditos." Seme-

llantes cifras ofrece Williams,

2010. Tal e como sinala Galcerán

Huguet (2003: 23), os préstamos

universitarios son xa en España

o terceiro motivo de solicitude de

créditos trala vivenda e o coche.

21 Tal e como sinala Williams
(2010: 76), os mercados son un
investimento persoal no poten-
cial individual de mercado máis
que no potencial social. Como nos
negocios, cada individuo é un al-
macén de capital humano, e a
educación superior proporciona
un valor engadido

22 Barchiesi (2010: 93) ofréce-

nos un exemplo das tendencias

globais na xestión económica das

Universidades ao referir a trans-

formación da Universidade de

Wits en Sudáfrica: “ ‘Para ser

competitivos – líase no docu-

mento do plano – a Universidade

débese facer máis responsábel da

xestión dos gastos, menos con-

fiada na súa propia tradición e

na autonomía respecto ao exte-

rior, moverse da gobernanza uni-

versitaria da colexialidade ao

management’. Se a emerxencia

da Universidade-empresa im-



produtivos realicen unha tutela das universidades,

pero abonda comprobar quen ostenta as presidencias

dos mesmos, nas tres universidades galegas, por

exemplo, para intuír un perfil marcadamente empre-

sarial nestes. A situación, non obstante, é aínda de-

ficitaria para o sistema en termos de gobernanza,

posto que a designación dos equipos reitorais, así

como a súa permanencia no cargo, responden aínda

a criterios de corte democrático.

Con todo, estanse tentando introducir novos cri-
terios acordes coa inspiración managerista, como
pode comprobarse da lectura do documento elabo-
rado pola fundación Conocimiento y desarrollo, “Es-
trategia Universidad 2015. La gobernanza de la
Universidad y sus entidades de investigación e inno-
vación”, inspirado nas prácticas de goberno das uni-
versidades norteamericanas23

Un sistema de goberno e xestión das Univer-
sidades de corte empresarial implicaría a introdu-
ción nestes de dinámicas de custe/beneficio que
terían como consecuencia fenómenos que xa se están
a dar en certas universidades (Perdomo Reyes,
2006). En termos de profesorado, isto significaría,
maximizar a carga docente destes en prexuízo das
súas funcións investigadoras ou mesmo da súa espe-
cialización, a través da docencia en materias afíns,
o que redundaría, naturalmente, en contra da cali-
dade desta. 

outro fenómeno a agardar é a precarización das

condicións de traballo, tal e como se ten sinalado con

respecto ás universidades norteamericanas. Final-

mente, certas universidades están renunciando a

formar os seus propios cadros de profesorado, coa es

peranza de recrutalos no mercado o que, agás que se oferten condicións

atractivas de emprego – o cal será dubidoso en universidades que renuncien

ás funcións investigadoras – suporá asumir os excedentes das universidades

de primeira fila. 
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plica un novo énfase naquelas

institucións capaces de atraer do

exterior fondos autónomos, o re-

sultado é que unha crecente por-

ción das entradas dependerá da

capacidade para atraer fondos

privados e de redefinir o papel da

universidade como inversor”.

23  Esta fundación inclúe no seu

patronato a representantes de

Banesto, Yamaha, Telefónica,

Santander, Caixa de Catalunya,

Cámaras de Comercio, Freixe-

net, IBM, Indra, Mercadona, etc.

No documento sinalado inclú-

ense propostas como a de im-

plantar “unha estrutura de

goberno inspirada no modelo

USA, no que o reitor é designado

e removido por unha xunta de

Goberno (Board) na que teñen

especial influencia os membros

esternos á Universidade”, dado

que o sistema actual “de diferen-

tes fallos que o fan desaxeitado

ao cambio que se pretende”.



7. o risco para a autonomía universitaria. Naturalmente, unha das primeiras ví-

timas deste tipo de políticas é a propia autonomía universitaria, subordinada aos

intereses económicos predominantes, como se apuntou para o exercicio das súas fun-

cións docentes, pero tamén investigadoras. Neste segundo aspecto, a práctica das

universidades norteamericanas – pode acudirse aos exemplos que refire Naomi Klein

(2002) neste ámbito xeográfico – demostra como nun sistema rexido polas lóxicas de

mercado tanto as prioridades na investigación, como mesmo os resultados, quedan

determinados pola concorrencia de financiamento privado (Escobar, 2007). A tenden-

cia a dirixir os esforzos á investigación aplicada e tecnolóxica convértese nun perigo

tanxíbel, polo detrimento que pode supor para a investigación humanística, social,

e mesmo técnico-científica de carácter básico, sen retorno económico no curto prazo.

Nun ambiente deste estilo podemos preguntarnos cómo a Universidade vai cumprir

as súas funcións de servizo á sociedade, globalmente considerada e de fomento do

pensamento crítico24. Por poñer un exemplo, tería Kant financiamento baixo estes

parámetros para as súas investigacións?

6. A UNIVERSIdAdE CoMo NEGoCIo.

1. A privatización dos resultados de investiga-

ción. Non abonda con adecuar a Universidade ás esi-

xencias do mercado, senón que é preciso que a

institución entre no ciclo produtivo. A Universidade

é un lugar de creación de valor evidente. Nunha eco-

nomía baseada no coñecemento, tanto a educación

especializada como a investigación avanzada son

elementos que producen valor. A lóxica da privatiza-

ción esixe que este valor non se “perda” esvaéndose

polo espazo social, senón que sexa apropiado e ren-

dibilizado economicamente. deste xeito, estamos

asistindo á potenciación de formas de privatización

dos resultados da investigación universitaria. Gran

parte da investigación que se está a desenvolver na
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24 Máis unha vez o sentido glo-

bal da reforma é evidente se se

compara coas realidades presen-

tes noutros escenarios, como

Sudáfrica. Sinala Barchiesi

(2010: 95): “Neste modelo a Uni-

versidade convértese nunha

axencia de franquías, que per-

mite que a propia marca sexa

usada en proxectos que respon-

den ás necesidades de actores

económicos capaces de garantir

un retorno económico. Fica aquí

moi lonxe o concepto de universi-

dade como institución de investi-

gación pública que promove un

saber diversificado, xeral e crí-

tico. Máis aínda, os departamen-

tos e as facultades fan acordos



Universidade faise a través de contratos con empre-

sas, convenios de colaboración etc., onde a infraes-

trutura e os saberes creados no ámbito do público e

financiados con diñeiro público, son postos ao servizo

da empresa, quen explota os seus resultados a través

da patente (Rodríguez López, 2003; Quintana,

2005)). Mesmo cando son os propios investigadores

universitarios os que xestionan os seus resultados,

non o fan a través de mecanismos que posibiliten a

reversión pública e a universalización dos mesmos,

senón a través da creación de spin-offs, parques tec-

nolóxicos, viveiros de empresas etc..

Por outra banda, parte da investigación e da innovación que se produce non é

máis que venda de servizos cognitivos ao sector produtivo, o que, ademais de facerse

en competencia cos provedores de servizos privados, supón unha rebaixa da función

investigadora. A potenciación destes mecanismos pode ser doadamente seguido na

crecente importancia que se concede á chamada “transferencia de resultados”, ins-

titucionalmente, nas Universidades a través da creación das oTRIs, ou dende o

punto de vista do deseño das carreiras investigadoras, como a valorización que se

dá a este ítem no Borrador de estatuto de PdI ou nas ideas máis ou menos enxeñosas

que parten do Ministerio de Educación como a creación dun sexenio de transferencia.

As consecuencias, xa sinaladas, son a orientación da investigación cara ao rendíbel

economicamente, á investigación aplicada, perda de importancia da reflexibilidade

crítica, ausencia de responsabilidade social e carreira desbocada en pro do último

avance tecnolóxico que siga engraxando a máquina do crecemento económico (Bau-

man, 2004; Quintana, 2005; de la Herrán Gascón, 2007; Ingrassia, 2007).

2. A educación superior como negocio. Non moito máis alentador é o panorama

cando se contempla a educación superior como un novo nicho de mercado do que ex-

traer beneficios económicos. Esta óptica é alentada dende a oMC, ao incluír a edu-

cación superior no marco do GATS como un servizo que debe ficar suxeito ás regras

do libre mercado, e no que calquera intervencionismo estatal pode ser susceptíbel

de considerarse como unha barreira inxustificada á libre competencia. o modelo en
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cos seus “xeradores de ingresos”

potenciais, que cada vez máis

teñen o poder de determinar as

futuras decisión dos procesos de

reestruturación e downsizing. o

mercado é o centro regulador da

vida intelectual; ao mesmo

tempo disciplínanse as voces crí-

ticas da universidade axustando

a investigación a aquilo do que o

mercado ten necesidade”.



mente non é moi diferente ao que xa se está utilizando para comercializar bocadillos,

automóbeis, ou roupa (dias, 2004). dende logo, a educación superior move un nivel

de recursos económicos tan importante que debe aproveitarse para facer negocio. Al-

gunhas estimacións (A. Ross, 2007) falan dun mercado global de 40 ou 50 billóns de

dólares (non moito menos que o mercado financeiro), e cun potencial de crecemento

acorde coas necesidades cada vez maiores de coñecemento. Na balanza económica

dos EE.UU., a educación é xa o quinto maior servizo de exportación, (12 billóns de $

en 2004) e o primeiro en posibilidades potenciais de crecemento. En Nova zelandia

e Australia, entre os outros líderes deste campo de negocio, educación é o terceiro e

cuarto maior servizo exportado. En EE.UU. o departamento de Comercio axuda a

calquera Universidade a desenvolver este comercio do mesmo xeito que axuda ás

empresas doutros sectores. Por relativamente baixas taxas, o Servizo Comercial or-

ganiza casetas en feiras internacionais, atopa socios internacionais para as empresas

universitarias, axuda co recoñecemento no novo mercado, desenvolve investigacións

de mercado, e a través do uso do servizo Premium Platinum Key, ofrece seis meses

de asesoramento en establecemento en campus internacionais (Ross, 2007). Por

todas partes xorden centros de estudos superiores ligados a empresas transnacionais

(como disney, Toyota, Motorola, IBM, Mcdonald’s ou dow Chemichal, até un total

de 1600 universidades corporativas) ou que levan camiño de converterse en tal, como

Apollo ou Sylvan Learning, propietarios de Universidades e que son compañías que

cotizan en bolsa (Sanz Fernández, 2006). Semella só cuestión de tempo que o mer-

cado global da educación superior pase a estar dominado por corporacións transna-

cionais (Ross, 2007), e moitas institucións xa están dando pasos neste sentido

creando campus en oriente Medio ou en Asia. Este é o modelo que se trata de im-

portar na construción do Espazo Europeo de Educación Superior. Cómpre salientar

que, nestes momentos, máis do 15% dos estudantes universitarios españois están

integrados en centros de grao ou posgrao privados, moitos deles apoiados por em-

presas ou entidades financeiras (Rodríguez López, 2003).

o resultado, non moi diferente ao sinalado até o momento para outros ámbi-

tos, procura de rendibilidade económica como obxectivo das institucións educativas,

perda da responsabilidade social, máis segmentación do estudantado e, porén, da

sociedade, na medida en que a privatización permitirá unha educación de maior ca-

lidade para os poucos que a poidan pagar, ou que entren naquelas institucións fi-

nanciadas por grandes corporacións, fronte ás masificadas – e seguramente

infra-dotadas – institucións públicas (Galcerán Huguet, 2007). Por outra banda, a
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apertura dos mercados a nivel global suporá un serio hándicap para os países empo-

brecidos que verán colonizados tamén os seus sistemas educativos por provedores

transnacionais de servizos de educación superior (Ross, 2007), xa sexa instalándose

nos seus territorios, xa sexa ofrecendo formación on-line.

7. CoNCLUSIóN.

1. A mercantilización da Universidade nas lóxicas expansivas do capitalismo.

Ao longo das anteriores páxinas tentouse demostrar que o carácter mercantilizador

e privatizador da reforma universitaria europea non é unicamente un perigo ou risco

que determinadas tendencias poderían provocar nesta e que, polo tanto, pode ser do-

adamente conxurado, senón que está no centro mesmo da reforma como un obxectivo

da mesma. En todo caso, o fenómeno non debe ser causa de estrañeza. Tal e como

demostrou R. Luxemburg (1917), o sistema capitalista precisa para a súa supervi-

vencia expandirse continuamente a costa das áreas onde a produción non se organice

de acordo cos parámetros desta. Neste sentido, o asalto á educación superior é un

paso lóxico no desenvolvemento do propio sistema, como o son a conquista de novos

territorios para o mercado ou de outros sectores produtivos como a sanidade, a se-

guridade social etc., ao mesmo tempo que constitúe un avance na pretensión neoli-

beral de disciplinar á sociedade na súa globalidade a través da ideoloxía do mercado

(Foucault, 2007).

2. Como pensar unha Universidade distinta? Pensar nunha Universidade que se

mova por valores diferentes do mercantilismo obriga, xa que logo, a reformular os

modos de funcionamento desta no seo dun sistema económico diferente. En todo caso,

non pode establecerse unha defensa numantina dun modelo cuxa crise era xa sisté-

mica, nin desbotar as posibilidades de autonomía e realización persoal que un modelo

flexíbel de Universidade pode ofrecer a estudantes e profesorado. Sen embargo, cóm-

pre repensar a defensa dos valores encarnados na Universidade pública diante da

nova situación (dutra Búrigo, 2002). debe defenderse un modelo de acceso universal,

onde as barreiras económicas non sexan un problema para realizar estudos univer-

sitarios, establecéndose un amplo sistema de bolsas que non fagan ilusorias as posi-

bilidades de mobilidade na procura do perfil académico máis axeitado ás

inquedanzas individuais dos estudantes, ao mesmo tempo que permita a mobilidade

social ascendente. Cómpre garantir un nivel de financiamento público que non hi-
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poteque ás universidades á hora de deseñar a súa oferta académica ou as súas prio-

ridades investigadoras. É preciso establecer formas de relación coa sociedade onde

esta sexa considerada na súa globalidade, sen mercantilizar a posta a disposición da

mesma dos saberes obtidos na Universidade. debe animarse ao profesorado univer-

sitario a comprometerse coa institución pública sen que derive en esforzos a obter

recursos persoais ou para a investigación cara aos ámbitos privados e ofreza meca-

nismos de seguridade aos investigadores. Tamén as relacións entre institucións

deben pensarse en termos de cooperación e busca de sinerxias, e non en termos de

competitividade. Finalmente, os métodos de goberno da Universidade deberían es-

tablecerse baixo parámetros democráticos e de responsabilidade social, garantindo

ao mesmo tempo a necesaria autonomía desta. Só dende estes parámetros poderá

crearse unha Universidade diferente da que propón o proceso de Boloña.
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Resumo. 
Neste artigo faise unha exposición da teo-
ría do psicanalista francés Jacques Lacan
sobre o discurso da universidade, quen en-
tende esta como unha mera produción de
saber baleirado de goce no seminario XVII,
O reverso da psicanálise (1969-70). A pro-
posta é entón pensar na posibilidade
dunha universidade alén desta estrutura,
cuxo modelo o ofrecería o discurso do ana-
lista, axudando a que o estudante descu-
bra o seu desexo e non se contente cun
saber alienante e baleiro.

1. O “discurso” da universidade no seminario XVII de Jacques Lacan.

Discurso vai nesta súa primeira aparición entre aspas, para marcar que non se
trata de nada que obedeza á definición habitual de discurso, non se trata dun texto,
dun conxunto ordenado de frases e argumentos, mais dun modo de facer vínculo so-
cial, da maneira como se relacionan varios individuos dentro dunha sociedade.

Na resaca de maio do 68, Lacan ofrece durante o ano académico 1969-70 un curso
sobre os seus famosos catro discursos: do amo, da histérica, da universidade e do
analista, que intitula O reverso da psicanálise. Con reverso non se referiría Lacan
aquí a unha manobra do mesmo estilo que a tentativa de revolución política de maio
do 68, un darlle a volta á situación política no que os que están gobernando pasarían
a ser gobernados. Lacan xa tería falado dun certo reverso de Freud, que dataría como
mínimo da súa publicación de “Os nosos antecedentes”, un texto incluído no primeiro
volume dos seus Escritos publicado en 1966, é dicir, anterior á revolta política do 68.

O “discurso” do que estamos a falar é un discurso sen palabra, unha estrutura
que vai alén da palabra e que a precede. Habería unha dimensión da linguaxe que
vai máis alá das enunciacións efectivas (Lacan, 1968-69: 17).

A estrutura fundamental da linguaxe é para Lacan o remitir dun significante a
outro significante, dunha palabra a outra palabra: S1→S2. Agora ben, tamén se pode
pensar que cada un dos significantes tomado por separado remite en realidade a
todo un tesouro dos significantes ou palabras, a un conxunto de relacións de remisión
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dun significante a outro e deste a outro. De maneira que o S1 pode pensarse como
remitindo a un conxunto que é o S2. Se digo “mesa: obxecto de catro patas”, entón
poño en marcha a remisión dun significante a outro significante, de mesa a pata. Se
digo  “pata: elemento alongado sobre o que se sostén algo”, entón poño en marcha a
remisión dun significante a outro significante, de pata a “alongado”, por exemplo, e
así indefinidamente. Entón, o S2 pode ser pensado como un conxunto, como un
Outro, como o outro que é a linguaxe á cal cada unha das nosas emisións lingüísticas
se enfronta e grazas ás que cobra valor.

Outra maneira de chamarlle a este Outro é dicindo que el é o saber. O saber é
para Lacan algo que debe ser pensado “minimalistamente” como a rede que permite
simplemente a asociación dunha palabra a outra. O saber pode ser reducido na súa
esencia ao feito de poder asociarlle a unha palabra ou a unha frase outra palabra e
outra frase obtendo algún tipo de goce a cambio.

Fixémonos no esquema básico da remisión dun significante a outro significante.
Un significante representa un suxeito para outro significante e nesta operación pro-
dúcese certo goce (perdido ou recuperado), representado aquí coa letra a:

S1   →   S2
$            @

Que o suxeito non sexa máis que esta leve presenza por debaixo do remitir dun

significante a outro, cadra moi ben coa posmodernidade. Žižek pon un exemplo dun

paciente ingresado. Diante da súa cama hai unha táboa coa información, co saber

que lle corresponde: medicación, peso, patoloxía... Esta táboa non representa o su-

xeito para outro suxeito – para o médico, para o enfermeiro – senón para o saber do

médico, do enfermeiro, e así infinitamente... (Žižek, 2004).

O proceso de remisión detense porque aparece un goce, porque hai algo para o su-

xeito nese punto que vale, que chega, que é suficiente, porque tras “traducir” o pri-

meiro significante polo segundo hai unha resultante da operación que fai barreira,

que detén o proceso de remisión.

Noutra aproximación ao concepto de saber neste mesmo seminario XVII do que

estamos a falar, Lacan interpreta a pulsión de morte de Freud como unha tendencia

que conduce inexorablemente á morte e ante a cal a vida se resiste seguindo sempre

uns mesmos camiños, unhas certas vías, uns camiños premarcados. Outra maneira
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de falar do saber é identificalo con estas vías, estas rutas que resisten no camiño

cara á morte1.

Fiquemos, por outra banda, coa idea sumaria de que o goce non é máis que aquilo
que máis alá do pracer nos leva cara á morte, nada gozoso en certo sentido. 

A teoría dos discursos parte do discurso do amo,
que coincide na súa formulación coa relación básica
entre un significante S1 e un significante S2 e que
Lacan considera tamén a estrutura do inconsciente.
Lacan propón no seminario XVII unha distinción en
relación ao goce entre o que el chama a época do
amo antigo e a época da Industria moderna. O es-
cravo antigo era propiedade privada do amo, pero o
amo non o gastaba, economizábao. A relación do
amo ao goce non era unha relación de puro goce, de
consumo do escravo, senón de aforro. Sen precisar
aínda como exactamente, Lacan afirma que no ca-
pitalismo esta relación cambia. No mundo antigo o
goce quedáballe reservado ao escravo. Este mesmo
feito sería tamén o responsable de que a ciencia e a
supresión do suxeito non puidesen chegar a xurdir,
porque precisamente este goce do escravo ofrecía re-
sistencia (Lacan, 1966).

O noso obxectivo é primeiro comprender o discurso do amo lacaniano para poder
describir a modificación exercida sobre el, da que xorde o discurso da universidade.
Na época do seminario XVII, 1969-70, Lacan fala dunha transformación do discurso
do amo na dirección do capitalismo, cuxo resultado final é o discurso da universi-
dade. 

Os catro discursos lacanianos son as estruturas coas cales Lacan pensa o vínculo
social. Son o resultado da combinación de catro funcións (axente, outro, produción,
verdade) e de catro elementos (o amo, o saber, o plus-de-gozar e a verdade, á cal non
se pode nunca acceder) que se distribúen en catro lugares: enriba á esquerda, enriba
á dereita, debaixo á esquerda e debaixo á dereita. 

Esquema en Radiofonía dos catro discursos (Lacan 1970): 
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1 “Ce sentier-là, ce chemin-là, on le con-

naît, c’est le savoir ancestral. Et ce sa-

voir, qu’est-ce que c’est ? — si nous

n’oublions pas que Freud introduit ce

qu’il appelle lui-même l'au-delà du

principe du plaisir, lequel n’en est pas

pour autant renversé. Le savoir, c’est ce

qui fait que la vie s’arrête à une cer-

taine limite vers la jouissance. Car le

chemin vers la mort — c’est de cela

qu’il s’agit, c’est un discours sur le ma-

sochisme —, le chemin vers la mort

n’est rien d’autre que ce qui s’appelle la

jouissance” (Lacan 1969-70, XVII, p.

17-19).



les places sont celles de:

l’agent                            l’autre

la vérité                  la production

les terms sont:
S1 le signifiant maître
S2 le savoir
S la sujet
a le plus-de-jouir

Co discurso do amo Lacan pensa a relación entre o amo (antigo) e o seu escravo,
por exemplo, na época da Grecia clásica. O lugar do axente é ocupado polo amo (S1)
e o lugar do outro é ocupado polo escravo; un escravo que ten o saber, pensado agora
como o saber-facer (S2), un escravo que coñece as técnicas de produción dunha serie
de obxectos. En realidade, curiosamente, o amo antigo non se interesaba en absoluto
no saber, non tiña ningún desexo de saber, nin sequera de saber cal era o seu propio
desexo, porque finalmente tiña o escravo para que lle dixese que era o que el real-
mente quería. O saber estaba en todo momento de parte do escravo, que servía a un
amo do que se pode dicir que en certo sentido era un imbécil. O escravo coñece o des-
exo do amo, mentres que este non ten ningún acceso directo ao seu propio desexo ($
e @ quedaban separados no discurso do amo). 

Só no discurso do analista vai poder acceder o suxeito ao seu desexo, pero non
adiantemos acontecementos. Existen certas relacións que se establecen entre as
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catro posicións do discurso do amo que nos interesan de cara a entender que sucede
no discurso da universidade:

(1) De entrada, unha relación de imposibilidade entre as posicións do axente e do
traballo ou saber (enriba á dereita e enriba á esquerda, respectivamente). É imposi-
ble que un amo faga funcionar o seu mundo, que poña a traballar ao escravo, que
sexa capaz de convencelo con argumentos. Lacan resume así a situación: desde o mo-
mento en que o amo manda algo, todos os traballadores foxen. A conclusión é que o
amo de seu é incapaz de facer traballar, que o saber do escravo non se deixa someter,
mandar. Propiamente é amo porque consegue que obedezan á forza, mediante a ame-
aza do castigo. No capítulo XII do seminario XVII, “A impotencia da verdade”, Lacan
interrógase acerca de que é o que fai funcionar o discurso do amo. O lugar do axente,
arriba e á esquerda, é o lugar ocupado en todos os discursos polo axente, que non é
en absoluto obrigatoriamente quen fai, senón quen é obrigado a facer (Lacan, 1969-
70: 197). 

Lacan búrlase da interpretación hegeliana da historia na Fenomenoloxía do espí-
rito. Segundo esta interpretación, o traballo forzoso do escravo convérteo no dono úl-
timo da historia, posto que é o único que pode chegar á verdade baixo a forma dun
saber absoluto completamente negado ao amo. O amo non sería máis que un instru-
mento utilizado pola astucia da razón para permitirlle ao escravo alcanzar o saber
absoluto. Segundo esta teoría, non só o amo non manda, senón que ademais é utili-
zado polo escravo co fin de alcanzar o saber absoluto.

(2) No discurso do amo hai ademais unha relación de impotencia entre as posicións
da verdade e da produción (debaixo) (Lacan, 1969-70: 203-204). Hai unha obturación
entre o lugar da verdade e o lugar da produción, hai unha impotencia da verdade
para dicir cal é a verdade do amo. Unha posible interpretación deste feito é que os
obxectos da produción non son verdadeiros, non corresponden a ningunha necesidade
natural do amo. Non existe ningunha serie de necesidades que, unha vez satisfeitas,
proporcionarían a felicidade humana. Esta mesma impotencia afecta tamén aos tres
outros discursos. No discurso universitario, a verdade xerada permanece estraña ao
suxeito. No discurso da histérica, o saber producido non lle di nada á histérica sobre
o seu desexo. No discurso do analista, aínda que tampouco se saia totalmente da im-
potencia, con todo temos que vérnolas con outro estilo de impotencia, porque o su-
xeito pode coñecer, aínda que sexa só un pouco, o seu obxecto-causa do desexo.

O amo antigo só aspiraba aos produtos do traballo
do escravo: contentábase cunha pequena renuncia-
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ción ao goce, cun pequeno adiamento, un pequeno sa-
crificio por parte do escravo, sempre que fose sufi-
ciente para producir os produtos que el desexaba. O
escravo concedía esta renunciación sen facer dema-
siadas obxeccións, de maneira que seguía en certa
maneira sendo o lexítimo posuidor dos medios de
goce2.

O amo utiliza o corpo do escravo, pero do seu goce
non toma máis que un pouco. O que lle interesa é
obter un corpo purificado do goce, un corpo obe-
diente. O amo acumula escravos, pero con respecto
ao goce do escravo se despreocupa3 . 

En 1970 Lacan fala aínda só dunha “mutación” ou
dun “novo estilo” do discurso do amo, pero sen chegar
á formulación dun discurso singular e novo, que en
anos posteriores nacerá de maneira independente e
que será denominado o discurso do capitalista. A mu-
tación da que estamos a falar nace a partir do feito
de que a partir dun certo momento histórico se co-
meza a contabilizar o goce baixo a forma da plus-
valía. É a partir deste momento cando se pode falar
do nacemento do capital e do capitalismo, e parale-
lamente do nacemento da universidade 4. Unha vez
que o plus-de-gozar se transforma en algo que se
pode acumular - valor, bens, capital, en algo que o
suxeito pode acumulalo. Até este momento tratábase
de algo que máis ou menos desaparecía, do que non
se podía gozar. O plus-de-gozar ingobernable trans-
fórmase nunha plusvalía contable cun saber, cunha
medida, cun patrón, que é o capital. A mutación ca-
pitalista transforma os diferentes plus-de-gozar en
algo homoxéneo. 

No seminario XVI Lacan falaba de que no nacemento
do capitalismo tivo moito que ver a creación dun mer-
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2 “C’est cela en somme, cela, pas
plus, que le maître avait à faire
payer à l’esclave, seul possesseur
des moyens de la jouissance. Le
maître se contentait de cette pe-
tite dîme, d’un plus-de-jouir,
dont, après tout, rien n’indique
que l’esclave fût en lui-même
malheureux de le donner”
(Lacan, 1969-70: 91)..

“3Ce petit a, je l’ai appelé le
plus-de-jouir, en tant que c’est ça
qui est cherché dans l’esclavage
de l’autre comme tel, sans que
rien que d’obscur soit pointé
quant à la jouissance propre de
cet esclave. C’est dans ce rapport
de risque et de jeu, c’est dans le
fait que le maître a disposition
du corps de l’autre sans rien pou-
voir plus sur ce qu’il est de sa
jouissance, que réside ici la fonc-
tion du petit a comme plus-de-
jouir” (Lacan 1969-70: 370).

“4Quelque chose a changé dans
le discours du maître à partir
d’un certain moment de l’his-
toire. Nous n’allons pas nous
casser les pieds à savoir si c’est
à cause de Luther, ou de Calvin,
ou de je ne sais quel trafic de na-
vires autour de Gênes, ou dans
la mer Méditerranée, ou ailleurs,
car le point important est qu’à
partir d’un certain jour, le plus-
de-jouir se compte, se comptabi-
lise, se totalise. Là, commence ce
que l’on appelle accumulation du
capital” (Lacan 1969-70: 207).



cado do saber. Lacan sostén que o capitalismo nace despois de que se estableza un
certo mercado do saber. A consideración da propia vida como un valor de cambio é
posible porque previamente aparece un mercado único e homoxeneizante onde dife-
rentes mercadorías poden ser comparadas. O discursos científico sería un discurso
que xoga o rol de patrón de comparación con respecto ao cal se determina o valor de
todo discurso. 

Trátase dunha peculiar ”absolutización do mer-
cado” que permite determinar o valor de todo traba-
llo segundo unha media socialmente establecida,
segundo un saber, segundo «certos efectos da lin-
guaxe5» . A aparición do capitalismo tería relación
coa aparición dun mercado único do saber, un mer-
cado onde todo saber devén mercadoría. A ciencia de-
termina o valor de cada saber nun mercado único,
porque o saber científico é o saber de referencia con
respecto ao cal tódolos outros saberes son medidos.
A ciencia é o mercado único do saber onde o valor de
cada saber é determinado en relación aos outros sa-
beres.

2. A mutación do discurso do amo en discurso da universidade. O Seminario XVII
(1969-70).

Agora ben, a explotación capitalista do suxeito non consiste só no sacrificio do seu
goce que a nova sociedade lle demanda. Existe outra vertente que consiste nunha
expoliación do saber. É aquí onde chegamos á transformación do discurso do amo en
discurso da universidade.

S2 → @ 
S1      S

Se atendemos ao esquema anterior veremos que no discurso da universidade
temos:

Un saber (S2) situado en posición de axente, é dicir, a relación dun significante
con outro é o que pon en marcha todo o proceso. Este saber aplícase sobre un suxeito,
sobre o desexo dun estudante (@), por exemplo, que entón se converte e advirte a
súa ignorancia, é dicir, o feito de que é un suxeito barrado ($). E a verdade de todo o
proceso é que por debaixo do saber, abaixo e á esquerda, temos en realidade unha
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5 Il est plus que probable que
l’apparition de la plus-value dans
le discours avait pour condition
l’absolutisation du marché.
Celle-ci peut difficilement être
séparé du développement de cer-
tains effets de langage, et c’est
pourquoi nous avons introduit le
plus-de-jouir. Il a fallu l’absoluti-
sation du marché, venu au point
d’englober le travail lui-même,
pour que la plus-value se défi-
nisse comme suit” (Lacan 1968-
69: 37).



posición de amo (S1): é dicir, o saber é tiránico, actúa como amo que non quere outra
cousa máis que a si mesmo, non quere que se goce doutra forma que non sexa me-
diante o puro saber, que non haxa outra maneira de vehicular o goce que non sexa a
través da acumulación de máis e máis saber.

Vexamos como comenta Lacan o discurso da universidade no seminario XVII. De
entrada, insistindo en que a espoliación do escravo non é só unha espoliación ao nivel
do seu goce, senón principalmente unha espoliación ao nivel do saber. Na época mo-
derna ou contemporánea ponse en marcha unha espoliación do saber do escravo por
parte do amo, espoliación á cal, por certo, tería seriamente axudado a transformación
realizada pola filosofía do saber-facer ou saber-techne do escravo antigo nun saber-
episteme. A filosofía transforma o discurso do amo: Sócrates mételle ao amo o desexo
de saber. A episteme é o resultado dun proceso onde o saber inscrito inicialmente no
corpo do escravo se transforma en algo que se pode transmitir; o saber-techne devén
algo articulable. O resultado deste cambio en relación ao saber é que o discurso do
amo se transforma no discurso da universidade, tamén chamado por Lacan discurso
do amo moderno ou do amo capitalista. A posición do amo é ocupada agora polo todo-
saber, pola burocracia, pola remisión “formal” e baleira de contido dun significante
a outro: o antigo tirano é substituído por unha nova tiranía do saber. Este todo-saber
non debe ser comprendido como un «saber de todo», como saber absoluto, senón como
a consideración de que nada interesa máis aló do saber, que o saber é omnipotente
no sentido de que non hai ningún tipo de falla ou carencia no saber, que o saber pode
facelo todo e que o saber é a soa cousa que paga a pena (Lacan 1969-70: 33-35). 

O 3 de decembro de 1969 Lacan celebra unha se-
sión especial no Centro experimental universitario
de Vincennes, primeiro e único de catro “impromp-
tus” previstos6. Esta sesión está editada ao final do
seminario XVII. Lacan insiste aquí sobre o predomi-
nio do discurso da universidade na época contempo-
ránea. A universidade sería o tipo de vínculo ou
relación social onde o saber universitario (S2) trans-
forma os estudantes (@)  en suxeitos barrados ($),
agachando a existencia dun amo (S1). O discurso
universitario é exemplificado por Lacan tamén coa
antiga Unión soviética: a burocracia (S2) manda e
goberna os traballadores (@) para producir un home
novo ($), ocultando que ela agacha a verdade da
existencia dun amo (S1), encarnado en Stalin, por
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6.O Centro universitario experi-
mental de Vincennes foi creado
no outono de 1968 por decisión
do novo ministro da Educación
nacional Edgar Faure, para res-
ponder as demandas do move-
mento estudantil de maio do
1968. Dotado dun status de au-
toxestión,  esta universidade ex-
perimental inaugurouse efectivamente
en xaneiro de 1969, despois de
tres mes de concertacións para
formar os equipos de ensinantes-
investigadores. Entre os ensi-



exemplo, aínda que xa non se trata de que el sexa o
que dalgunha maneira estaría impoñendo o seu des-
exo, senón de que el lle dá simplemente corpo á he-
xemonía do saber. No discurso universitario ou da
ciencia, o saber ocupa o lugar do axente: o axente é
o saber polo saber. O desexo de produción de máis
saber é o que dá inicio a todo o proceso. 

No discurso da universidade os estudantes non
son máis que meros «@», unidades de valor, créditos.
O saber tómase a si mesmo polo saber absoluto, en-
gadíndose o adxectivo cualificativo de «científico», o
que lle permite rexeitar toda crítica posible. Lacan
afirma que o marxismo falara con toda razón dunha
espoliación, pero máis que dunha espoliación da
plusvalía relacionada coa espoliación do goce do tra-
ballador, para Lacan trátase sobre todo dunha espo-
liación en relación ao saber do individuo, espoliación
que o converte en proletario. O roubo do saber ao in-
dividuo prodúcese en varios sentidos. Ao contrario
do escravo, o proletario non pode dicir nin cal é o ob-
xecto do seu desexo nin cal é o obxecto do desexo do
amo nin tampouco cales son os medios técnicos de
produción dos obxectos. Sen o saber, o escravo devén
proletario: unha mercadoría máis, un produto. No
caso do estudante, un crédito a acumular xunto cos
demais7

Lacan denuncia que o escravo se converteu en
proletario, perdeu o seu saber e quedou cunha con-
ciencia de clase inútil. O saber que lle puido quedar
volveuse inútil. A liberación causada polo paso do
feudalismo ao capitalismo implica unha nova explo-
tación, porque se o proletario ten agora a súa liber-
dade, se agora se sabe propietario do seu corpo, ao
contrario do escravo, conseguiuno ao prezo de perder
calquera saber que pague a pena. 

Os novos representantes do saber serán os técnicos, os enxeñeiros, mentres que o
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nantes-investigadores que ensi-
naron destacan: François Châte-
let, Gilles Deleuze,
Jean-François Lyotard, Dario
Fo, Michel Foucault, Alain Ba-
diou, Jean Bouvier, Yves Lacoste,
René Schérer, Michel Lobrot etc.;
Jacques Lacan deu unha soa
conferencia, rapidamente inte-
rrompida por un estudantado de-
masiado ávido e impaciente de
revolución. Instalado o centro no
bosque de Vincennes, trasla-
douse despois á Saint-Denis
baixo a forma da Universidade
de París VIII.

“7Marx dénonce ce procès
comme spoliation. Seulement, il
le fait sans se rendre compte que
c’est dans le savoir même qu’en
est le secret — comme celui de la
réduction du travailleur lui-
même à n’être plus rien que va-
leur. Passé un étage au dessus,
le plus-de-jouir n’est plus-de-
jouir, mais s’inscrit simplement
comme valeur, à inscrire ou à dé-
duire de la totalité de ce qui s’ac-
cumule — ce qui s’accumule
d’une nature essentiellement
transformée. Le travailleur n’est
qu’unité de valeur. Avis à ceux
pour qui ce terme évoque un
écho” (Lacan 1969-70: 92).



proletario devén un puro elo na cadea de produción. O suxeito perde o saber que an-
teriormente lle daba o seu status. Pensemos, por exemplo, no feito de que o proletario
non pode saber cal é a parte do seu traballo no obxecto finalizado, cal é a súa verda-
deira contribución ao proceso de produción (en termos marxistas, a súa alienación
con respecto ao produto do seu traballo). Pero, ao noso parecer, o máis importante
para Lacan é apuntar que o proletario non pode saber cal é o seu desexo. 

Pódese establecer pois a ecuación «proletario igual a escravo sen o saber». Baixo
o capitalismo o escravo devén proletario, perde o seu saber e ofréceselle a cambio
unha conciencia de clase inútil. Se antes diciamos que o estudante se converteu den-
tro da universidade en unidade de valor, crédito, agora pódese engadir que cada tra-
ballador acabará por devir pura forza laboral, mercadoría, medio de produción, é
dicir, puro saber (S2).

Temos entón, unha estrutura, a universitaria, que funciona soa, que vai soa, que
vai de seu. Nela o único que conta é a produción de saber e a redución de todo o que
paga a pena a saber. Non se trata xa tan só de que o saber que mande sexa este ou
aqueloutro, máis ou menos científico, máis ou menos demostrable, senón de que é
en termos de saber como se valora calquera elemento da realidade. Pensemos quizais
na estraña separación na que vive o medio universitario do resto da sociedade. Non
xa porque sexa unha elite privilexiada no que respecta ao seu salario e ás condicións
laborais, senón en termos dunha certa cegueira ás demandas inmediatas do resto
da sociedade.

No outro extremo, os estudantes, cuxa función finalmente non vai máis aló de ser
números de matriculación, matriculados, elementos a ser avaliados aos que se lles
outorgan catro, cinco ou seis créditos nun camiño de acumulación cara á consecución
dun título final. Se se converten en bos reprodutores das relacións de saber que os
preceden durante as sesións do curso académico, recibirán o seu título.

O produto desta situación, abaixo e á dereita, é un novo suxeito, pero un suxeito
barrado, é dicir, un suxeito que neste caso descoñece o obxecto do seu desexo e que
se considera a si mesmo como carente perante ao monólito de coñecemento que a
universidade lle coloca en fronte. O engano é considerar que un saber gañado así po-
dería dicirlle algo ao suxeito, cando en realidade é algo totalmente externo a el.

E en último termo, aquel que se satisfai co bo funcionamento de todo o sistema,
abaixo e á esquerda, é certo amo. En todo caso, ningunha persoa, contra a superfi-
cialidade de pórlle rostro ao inimigo xa advirte Lacan en Radiofonía, advertindo de
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que hai un extra de goce na operación de considerar que certos individuos serían os
responsábeis e directores infames do sistema. Non se trata dun amo neste sentido,
de alguén que empregaría desde a escuridade, se se quere, todo o sistema. O amo é
o propio saber. Por así dicir, tras a democracia aparente onde debaten uns saberes
con outros se esconde a tiranía de que é en termos de produción de saber como se
debe valorar un feito.

Finalmente, como apunta Jacques-Alain Miller, o discurso universitario coa si-
mulación de que o seu desexo é o saber polo saber non pretende outra cousa que a
dominación do goce, é dicir, que non se poida gozar doutro xeito que a través do saber
(Miller, 1998: 155).

Lacan afirma que o discurso da universidade e o discurso da ciencia son o mesmo.
Trátase de discursos onde os suxeitos, universitarios ou científicos, están fortemente
determinados polo discurso. Se a psicanálise insiste na idea de que hai un saber que
non se sabe, un saber inconsciente, un saber que a duras penas entra no plano da
linguaxe, que a duras penas se pode dicir, a universidade insiste en que todo pode e
debe ser dito. Por outra banda, o suxeito sapiente do puro-saber, o académico ideal,
sería aquel que traballa cunha lingua formal perfecta onde se evacuou todo goce e
só queda o encadeamento perfecto dos termos referíndose uns aos outros máis alá
da vontade do suxeito. A ciencia non goza, é o contrario ao goce. Tal e como di no se-
minario XVII, a ciencia non pode tolerar a presenza do suxeito de ningunha maneira:
a súa peculiaridade, a posibilidade de erro, o impredecíbel de cada suxeito, debe ser
eliminado (Lacan 1969-70: 171). Tal e como Lacan afirma en Radiofonía, a ciencia é
unha ideoloxía da supresión do suxeito en beneficio do burgués da universidade na-
cente na modernidade, tendo unha primeira mostra disto no mundo da filosofía co
descubrimento por parte de Descartes de que o suxeito debe reducirse ao cogito
(Lacan, 1970: 89).

3. Sobre unha relación diferente co saber: o ensinante en posición de analista.

Nin estudantes nin ensinantes están en posición de suxeitos no discurso univer-
sitario. Se o discurso da universidade nos ofrece o esquema da opresión, será baixo
algunha forma de discurso do analista como vai ser posible descubrir unha alterna-
tiva

É necesario insistir de novo en que o discurso do analista non é aquilo que o ana-
lista di, a teoría que sostén, o saber particular que detenta. O discurso do analista é
a estrutura ou o marco formal no que ten lugar a relación entre un analizante e un
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analista. Pensemos entón que sucedería se o profesor, aquel que encarna a figura da
universidade ante o estudante, adquirise algo así como o rol do analista. Evidente-
mente toda precaución ao efectuar tal comparación será pouca, posto que ademais
se trata dunha comparación que Lacan non leva a cabo. Como moito podemos lem-
brar que Lacan afirmaba que o seu papel de ensinante na universidade lle interesaba
especialmente pola posibilidade que isto lle ofrecía finalmente de adquirir unha po-
sición de analizante, é dicir, de auto-analizarse mentres ensinaba.

De feito, a propia posición da psicanálise cara á universidade como institución é
ambigua. Lacan incorpórase a posteriori como director no ano 1974 ao departamento
de psicanálise de París VIII, que xa fora fundado por Serge Leclaire en 1969. Pero
as críticas ás que Lacan somete a institución universitaria en canto tal non cesan. A
defensa desta dobre moral baséase na consideración de que se trataba e se segue a
tratar dunha operación necesaria para lograr un maior eco para a psicanálise a nivel
institucional. 

En todo caso, regresando ao noso tema, é evidente que o psicanalista tería que
lembrarlle en primeiro lugar ao estudante insatisfeito que aquilo que busca na uni-
versidade non o pode atopar alí, posto que non se trata dunha impotencia senón
dunha imposibilidade por parte do medio universitario para ofrecerlle algo que re-
almente desexe. Non existe ningún saber teórico ou técnico que lle puidese evitar a
necesidade de adoptar unha posición particular, unha forma de falar, unha forma de
desexar propia nalgún tipo de busca individual. No saber, no Outro, hai un buraco
que non responde á falta particular de cada un de nós e coa cal hai que lidar doutra
maneira que non só a través do saber. Ante a pregunta dunha nova estudante na vi-
sita que realiza ao centro experimental universitario de Vincennes en 1969 sobre o
porqué os estudantes non se poden converter en psicanalistas tras o seu paso polo
ensino superior, Lacan responde que a psicanálise non é un saber transmisible como
calquera outro saber (Lacan 1969-70: 212). O dispositivo psicanalítico pretende pór a
traballar ao que sabe sen saber que sabe, de forma que non é posible ningún tipo de
ensino previo anterior a ese traballo.

Agora ben, parécenos que mesmo dentro da propia institución, o estudante pode
ser tratado dun xeito moi diferente a como o fai o discurso universitario. Atendamos
primeiro ao discurso do analista. O psicanalista é aquel que se coloca na posición de
obxecto-@ causa do desexo:

@ → $
S1    S2 
Isto faino non só porque se reforza así o desexo do paciente ou suxeito barrado de,
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nun primeiro momento, querer saber porque as cousas non funcionan, que é o que
vai mal, senón porque se ofrece como unha especie de carnaza para que o suxeito
proxecte na palabra sobre el, e máis aló del, as súas peculiares relacións cos obxectos
do seu desexo.

No traballo analítico, o suxeito barrado analizante produce un saber, efectúa unha
serie de asociacións e de interpretacións, produce un texto, unha serie de remisións.
O resultado do seu permanecer no diván é que comeza a adquirir un certo saber
sobre aquilo que lle sucede. E dentro deste saber, o seu obxectivo é delimitar e na
medida do posible sacar á luz certos significantes que ocupan un papel central na
súa historia, os chamados significantes amos. Trátase de certos S1 que organizan
sen que o suxeito o saiba o seu discurso, entendido en sentido amplo, e que polo tanto
organizan tamén a súa vida de suxeito desexante.

A figura universitaria do docente debería permitirlle ao estudante o descubri-
mento de cal é o seu desexo con respecto a un determinado campo do saber, é dicir,
qué é aquilo que realmente busca ou pretende ao achegarse a un determinado campo
de estudo. A estrutura universitaria desvía a atención desde aquela pregunta que o
estudante buscaba responder por haber un certo interese ou motivación ao principio,
cara a unha mera estruturación académica das respostas, onde o valor destas xa non
terá que ver coa súa eficacia subxectiva, é dicir, co feito de se conseguen ou non ache-
garlle algo ao suxeito máis aló dun mero status e dunha posición no ámbito acadé-
mico. En ocasións, a pregunta é creada xa artificialmente desde a raíz, de maneira
que a formación resta unha capa superficial ou verniz que non engancha con nada
do suxeito. Trátase de algo que se manifesta, por exemplo, na elección non premedi-
tada e non interesada duns estudos despois de rematar o bacharelato. Evidente-
mente, este proceso levado ao extremo, implicaría poñer en marcha unha psicanálise.
Pero parece que antes de chegar a este punto é posible que a relación dun estudante
co saber poida ser moi diferente. 

Unha posición de amo non é xa posible, na medida en que na actualidade calquera
pode discutir os resultados e o valor das afirmacións dun profesor, na medida en que
o tempo dos argumentos de autoridade comeza a desfalecer. O catedrático conver-
teuse nunha especie de expositor dos distintos saberes que non debe decidir acerca
de se unha ou outra versión ante un mesmo problema é a máis apropiada. O risco
sería que ningunha posición é infalible e exporíase así á crítica. Pero máis aló deste
papel, que aínda segue ancorado na clase maxistral, máis ou menos aberta, máis ou
menos ampla en perspectivas, no canto da imposición dun programa debería haber
unha real apertura cara a unha interacción a outro nivel, onde a figura do profesor
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sexa máis ben coordinador ou organizador e non detentador da circulación do saber.
A sensación é que tras catro ou cinco anos de estudos que deberían polo menos ofrecer
a posibilidade de buscar este camiño propio, na maioría dos casos o único claro é o
desexo de liberarse das imposicións académicas, ben sexa para dedicarse a outros
asuntos ben para regresar aos mesmos, pero dunha vez xa coa posibilidade de esco-
ller o que interesa. Quizais só así tería cabida o desexo particular de cada suxeito
para buscar resposta aos problemas que para el son interesantes. Todo iso, eviden-
temente, para aqueles que aínda sexan capaces, a pesar da agresividade cada vez
maior do sistema, de soster un desexo propio e unha forma de gozar particular fronte
ao imperativo xeneralizado e abusivo non só de gozar, senón de facelo sen desviarse
nin o máis mínimo do modo ditado pola ideoloxía imperante.
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Resumo:

O famoso debate medieval entre fe e
saber ten unha inédita actualidade na uni-
versidade contemporánea. Esta, garante e
gardián do saber, é a fe como garda e gua-
rida, a fe como saber e o saber como fe.
Este concepto de fe —previo ao relixioso—
maniféstase como inseparable do saber na
era do cientificismo e das tecnoloxías. 

A deconstrución que Jacques Derrida pretende pivota sobre a intención de mani-
festar o devandito nó e sobre o desexo de abrir un porvir para a universidade que re-
quire certa fe nela. 

Gustaríame vincular esta problemática da universidade sen condición a un teste-

muño, a un compromiso, a unha promesa, a un acto de fe, a unha declaración de fe, a

unha profesión de fe. Na universidade, esta profesión de fe articula de forma orixinal a

fe co saber e, especialmente, nese lugar de presentación de si mesmo do principio de in-

condicionalidade que denominaremos as Humanidades. (Derrida, 2001: 23)

Porque a fe no saber e o saber da fe constituíron sempre o saber no cal as univer-
sidades confían; porque con base nese saber e nesa fe no saber se erixiron os presu-
postos básicos de certa idea de Europa;  porque a fidelidade á fe, e ao felapton,
motivou a esperanza democrática, a esperanza como democracia, e a exportou coa
violencia propia da desconfianza naqueles que non teñen (boa) fe; porque o crédito
no saber construíu a physis como credo e certeza, e —segundo un xesto artificial—
naturalizou o mundo; por todo iso é necesaria unha deconstrución da fe no saber,
unha deconstrución que interrogue aquilo que, sendo aínda da orde do fiduciario e
da credulidade, se presenta como saber puro e inamovible, como saber do ser mesmo
das cousas, como base empírica de toda ideoloxía, como saber alleo á incerteza que
imprime a fe. Mais esta deconstrución da ontoloxía, este profesar a fe, non debe re-
matar coa fe —xesto, por outro lado, esencialmente dogmático e ideolóxico— senón
facer ver a fidelidade alí onde hai unha naturalización. En suma, ver a naturaliza-
ción como fidelidade ontolóxica. É a partir desta naturalización, e dentro dela, onde
un “coma se” des-estabiliza o sistema de oposicións dual que constitúe aínda hoxe o
propio do home, o propio da humanidade, así como as humanidades en xeral, que
non son alleas a esa categorización; moi pola contra, derivan dela. 
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A pretendida naturalización ancoraría a súa “verdade” á natureza, ao concepto
de “natureza”, á physis, para, dende alí, enarborar un concepto de humanidade que,
a pesar de ser produto do home, é dicir, artificial, sostería a súa estrutura sobre o
soporte esencial do dado como natural. A partir de aí, o sistema de oposicións xusti-
fícase e asúmese como “natural” e o concepto de “humanidade” desenvólvese na súa
engrenaxe: physis/nomos, physis/techné, natureza/cultura, etc. Aínda que unha das
partes do sistema dual de conceptos que constitúen o saber occidental e o dividen en
dous mundos se considere “artificial”, feito polo home e polo tanto suxeito a modifi-
cación posible e ao erro, o que se naturaliza é o sistema mesmo, a estrutura básica
que posibilita a artificialidade posterior. 

O “coma se” narrativo, intrínseco ao discurso e ao pensamento, volve inestable
semellante soporte ou apoio ontolóxico. Ningún discurso é alleo á súa turbulencia e
é a través del como a oposición entre fe e saber se complica e se converte en profesión
de fe. 

Unha vez máis, a profesión de fe situaríase privilexiadamente, aínda que non ex-
clusivamente, nas universidades e, dentro delas, nas humanidades. É aí onde a opo-
sición e a contaminación entre a fe e o saber se deben pór en cuestión. É o lugar
adecuado para poder pór en cuestión semellante problemática. Trataríase de unir a
fe e o saber sen delimitalos como dous campos de traballo autónomos e independen-
tes para ver, deixar ver e facer ver como o saber traballa coa fe e se erixe sobre ela
de igual forma que non hai fe sen saber, que calquera testemuño que se di fidedigno
inclúe no seu xesto e na súa palabra a fe, fai a fe. Este “darse a ver” implica unha
profesión de fe. Facer da fe un traballo, un labor do corpo e da vista, un oficio terreal
que, alén da mística relixiosa e moito antes de calquera relixión determinada e or-
todoxa, se mostre como o espazo de posibilitación do imposible. Unha promesa de fe
que perxura acerca da posibilidade do imposible como única posibilidade posible.
Confesar renderse sen límites nin sosegos, sen trampas nin prexuízos ante a aper-
tura máis radical á novidade sería, en última instancia, a profesión de fe dun profe-
sor de universidade; a profesión de fe dun profesor con fe na profesión, na
universidade e nas humanidades. 

Ter fe na universidade non significa confiar e crer, coa cegueira propia da fe reli-
xiosa, naquilo que se ensina, e dalo por bo sen máis ou por erróneo sen máis. O “máis”
deste “sen máis” implicaría non só repetir un contido teorético senón, na súa repeti-
ción, ir alén deste facendo fincapé no seu desprazamento. A profesión de fe sería
unha declaración aberta e pública de compromiso sen límites para con aquilo que se
ensina. Ese mesmo compromiso implicaría profesar o seu contido ao tempo que hai
unha promesa de o pór en cuestión. A fe no saber camiña a favor e en contra do saber
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e da fe. Non é o seu apoio senón o seu motor. Esta nova alianza entre a fe e o saber
non adoutrina senón que performa e fabrica a doutrina, doutrina que, por outra parte
e dende a fe cega da tradición, sempre será unha constatación de orde teorético.

Ese estudo, ese saber, ese ensino, esa doutrina deberían pertencer á orde teórica e

constatativa. O acto de profesar unha doutrina pode ser un acto performativo, mais a

doutrina non o é. Esta é a limitación respecto da cal direi que é preciso, a un tempo,

conservala e cambiala. (Derrida, 2001: 42)

A deconstrución da ontoloxía leva consigo unha separación entre a doutrina e o
saber. Estes sinónimos deben dividir o seu concepto ao mesmo tempo que deben con-
servar a súa unidade. É dicir, o saber ontolóxico non pode ser adoutrinante, non debe
ensinar de memoria e sen espazo para a disensión, non debe ser un saber que se
pecha como sistema sobre si mesmo. Ao contrario, a fe que implica toda doutrina
debe permanecer como tal, como crédito e fianza, a fe como aquilo que non asegura
o saber mais lle dá o seu impulso e abre o seu espazo. Esta división e esta decons-
trución da división deben pasar por un cisma que profese e prometa certa disidencia.
Disidencia que camiñe contra a doutrina mais tamén na doutrina, é dicir, contra ela
mais dentro dela, non abandonándoa senón conservándoa en transformación. 

Por unha banda é preciso reafirmala posto que certo teoreticismo neutro é a oportu-

nidade da incondicionalidade crítica e máis que crítica (deconstrutiva) da que falamos

e pola que, en principio, todos nós temos interese, declaramos todos ter interese, na uni-

versidade. Por outra banda, é preciso cambiala reafirmándoa, é preciso facer que se ad-

mita, e profesar que ese teoreticismo incondicional implicará sempre, á súa vez, unha

profesión de fe performativa, unha crenza, unha decisión, un compromiso público, unha

responsabilidade ético-política, etc. Aí atópase o principio de resistencia incondicional

da universidade (Derrida, 2001: 42-43)

Entón, a profesión de fe e a profesión do profesor como aquel que profesa a fe non
é tanto a de xefe ou soberano da aula e do saber senón a de responsable da aula e do
saber e do saber da aula. Este debe dar resposta, isto é, inventar unha resposta a
todas as implicacións que xera o saber e a fe no saber. Debe, polo tanto, asinar o que
di e o que fai: o que escribe. Isto é tanto como dicir que a profesión de fe do profesor
non implica simplemente profesar e profesionalizar os enunciados teórico-constata-
tivos e teórico-práctico-performativos senón que, incluíndo estes e indo moito máis
lonxe, supón arriscarse a facer o que acontece. Alén de dicir o que acontece trataríase,
a través da sinatura e da responsabilidade que se asume na declaración de fe, de
facer acontecemento, de deixar chegar o acontecemento, deixar o espazo aberto á
chegada do outro. A través da retórica inaccesible dun “coma se”, a profesión na uni-
versidade debe profesar que algo lle aconteza ao coñecemento, ao saber e á fe uni-
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versitaria, que algo lle aconteza á universidade e ás humanidades. Este non sería
un acto nin performativo nin, de seguro, constatativo, senón que estaría aberto á no-
vidade radical dun perigoso quizais nietzscheano. Un quizais que ningún saber nin
ningunha fe no saber poderá nunca someter a concepto. A imposibilidade de doma
do quizais convérteo nun animal salvaxe, dende sempre inimigo declarado da filoso-
fía. 

Da man deste quizais é como se ha de interrogar e mostrar, polo menos, a división
ou o cisma constituínte do discurso ontolóxico nos catro puntos seguintes:

1. A idea de Europa como a cabeza sapiente e venerable do soberano. Europa: a
un tempo a capital e o capital que dirixe e dita en solitario coa vista cravada dende
a súa beira cara ao infinito océano, cara á beira do outro que a divide.

2. A idea de tempo como o soberano imperecedoiro, incansable e infinito que su-
pervisa dende a máis alta das alturas todo o que acaece. O presente sería o seu ca-
pital dogmático e impositivo, o seu verdugo. Mais a imposibilidade do acontecemento
presente fai que a súa soberanía se divida cara ao por-vir, cara a unha experiencia
sen memoria do quizais como división do presente e posibilidade imposible do acon-
tecemento.

3. A idea incuestionable de democracia como soberanía moral e política. Mais a
fe na democracia produce a súa división e delégaa cara ao por-vir converténdoa en
promesa debido á súa esencia de raíz non igual a si. A auto inmunidade da democra-
cia produce a súa constante destrución, a súa queima presente desprazándoa cons-
tantemente e baixo xuramento cara ao seu propio por-vir.

4. A idea de physis como naturalización do mundo e defensa da máis ortodoxa
das ontoloxías, isto é, a tiranía do dado. Mais a techné atravesa sen acougo a súa
constitución espectral e divide a súa esencia precipitándoa ao sen fondo do funda-
mento.

A profesión de fe deconstrúe, pois, o desexo de apropiación sen límites da ontolo-
xía. O seu desexo é a chaga do que non ten e a manifestación da exapropiación como
estratexia esencial da impropiedade do propio. Aí, a ontoloxía abre o lugar para o
que lle falta, para o que parece sempre faltar, para o que no seu “botar en falta” pro-
duce a división: a différance.

No léxico do “profesar”, eu non subliñaría tanto a autoridade, a suposta competencia

e a seguridade da profesión ou do profesor canto, unha vez máis, o compromiso que hai

que manter, a declaración de responsabilidade. (Derrida, 2001: 50)
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A universidade, aquela que ostenta o discurso do saber, non pode senón atravesar
en división ese saber ao profesalo. A responsabilidade do que profesa, do profesor,
alén da obrigatoriedade de saber o que profesa e de ter fe no saber que profesa, radica
en ser consciente do desprazamento que inscribe naquilo que profesa ao profesalo.
Dicir o dicir, dicir o dicir do outro ou dicir o dicir dos outros e dicilo aos outros implica
necesariamente un desvío do dicir. Aínda supoñendo que o dicir orixinal sexa puro
—e sería doado de mostrar que non pode existir ningún dicir como tal, nin puro nin
orixinal—, ningún profesar ese dicir podería manter a súa “pureza” sen atravesala
co dicir do outro, co dicir de quen a di. 

A deconstrución do fonologocentrismo mostra como non hai un logos soberano que
ostente a palabra arconte sen gretas nin fisuras. Todo querer-dicir inscríbese e ma-
terialízase no poder do mensaxeiro. Este é o papel básico do profesor, do que profesa.
Aquel que porta, transporta, carrexa e despraza o discurso cara ao outro. A escritura,
como desprazamento do logos, deixa de ser a mera representación da voz para cons-
tituírse no lugar da verdade, como a verdade mesma en diferimento. Divide o logos
ao entregalo. Parte o seu corpo ao compartilo. A soberanía do logos queda dividida
dende a orixe, dende o envío como orixe.

O ensino universitario parte dende a parella Sócrates-Platón como unha doutrina
da mensaxe e do mensaxeiro. ¿Quen escribe que?, ¿quen escribe a quen?  O mensa-
xeiro será o “que” e o “quen” da verdade, é dicir, o mensaxeiro será o soberano que,
no seu movemento, desvía e diferenza o dicir (soberano). Así como todo carteiro en-
gade os seus 52 espazos en branco ás tarxetas postais que despraza —según vemos
na obra La Carte Postale—, todo profesor que profesa acubillo dos muros venerables
da anciá e nova universidade europea non pode senón inscribir con tinta invisible os
seus numerosos enxertos. A nova responsabilidade do profesor sería facerse cargo
deses enxertos, facelos visibles e a-firmalos. 

Estas novas Humanidades tratarían, nun estilo similar, da historia da profesión,

da profesión de fe, da profesionalización e do profesorado. O fío condutor disto podería

ser, hoxe en día, o que acontece cando a profesión de fe, a profesión de fe do profesor dá

lugar non só ao exercicio competente dun saber no que se ten fe, non só a esa alianza

clásica do constatativo e do performativo, senón a unhas obras singulares, a outras es-

tratexias do “coma se” que son acontecementos e que afectan aos límites mesmos do

campo académico ou das Humanidades. Estamos a asistir á fin dunha determinada fi-

gura do profesor e da súa suposta autoridade mais —como xa dixen abondo—, creo

nunha determinada necesidade do profesorado. (Derrida, 2001: 71-72)
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A autoridade do profesor-mensaxeiro desprázase cara á responsabilidade. Dar
resposta e dar fe non só da mensaxe que porta e despraza senón, principalmente, do
desprazamento mesmo dende a orixe, eríxese como a profesión do profesor. Neste
sentido, a autoritas do profesor deixa de relacionarse directamente co poder da súa
palabra, coa verdade que se supón transportaba a súa palabra e a facía chegar limpa
e pura ao outro, ao alumno, para constituírse na sinatura espectral que asume o que
asina, aínda que esa asunción se consolide dende o outro, dende o asinante como
outro e dende a sinatura do outro. A autoridade do profesor circunscríbese, entón,
na sinatura que afirma o que di non como a palabra do outro senón como a palabra
ao outro; dar a palabra, a miña palabra, ao outro e asumir a responsabilidade de
resposta que este proceso esixe.

A escritura do profesor produciría, entón, un texto novo. Obras singulares que se
deben asinar de xeito idiomático e que, alén dunha repetición sen diferenza, intro-
duzan no discurso universitario unha repetición iterable que diferenza, unha itera-
bilidade que crea coa herdanza e coa transformación como herdanza un novo
coñecemento, un novo acontecemento, un novo lugar para que algo lle aconteza ao
coñecemento. Esta sería a escritura que o profesor promete e profesa no seu darse
ao outro, pois a escritura non sería xamais exclusiva do profesor, o corpo non sería
xamais só ou simplemente un corpo docente. O corpo é un en división. A división do
corpo dá o corpo ao profesor e ao alumno, así como a división do corpo entre emisor
e receptor non constitúe xamais unha oposición. O envío é o que, a un tempo, conta-
mina e divide o corpo. Non hai desvío unidireccional senón destinerrancia do envío.
Todo o poder radica no envío. Todo o poder para o mensaxeiro. Todo o poder para o
Principio de Poder que esconde a súa regra e se rexe a si segundo unha pulsión ori-
xinaria sen sentido. Todo o poder para a intraducibilidade do Walten. 

A responsabilidade do profesor-mensaxeiro é total. E a estratexia para dividir a
imposición soberana do discurso universitario que cre dicir a verdade consiste en
transformar a forma da escritura até o punto no que non haxa unha verdadeira opo-
sición entre ela e o seu contido. Unha forma ou formato inaceptable para a ortodoxia
universitaria produce un rexeitamento infinitamente maior que un contido en ex-
tremo revolucionario que acate as normas de uso e formato da linguaxe impostas e
asumidas como “correctas” pola institución. 

Profesar a escritura sería, pois, asumir o poder do envío, do movemento e do des-
prazamento, en definitiva, o poder dunha différance que produce dinamicamente un
novo dicir ao diferilo. Asumir esta concepción da escritura na universidade suporía
un cambio radical da propia estrutura universitaria. A súa destinación veríase afec-
tada por completo pois non tería o seu límite dentro do saber universitario senón
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que iría alén. Atravesaría a fronteira da institución para levar a reflexión alí onde o
poder dun envío xoga un papel determinante no curso do mundo. O poder das tele-
comunicacións, do teletraballo, do telecontrol, do teléfono, do telegráfico, da telemá-
tica, da teledifusión, da televisión, etc., en definitiva, a lóxica epistolar do tele- é,
hoxe en día, a nova teleoloxía, a nova teoloxía e a nova tele-ontoloxía que goberna o
mundo dende a distancia. Dende o satélite até o microchip, invisibilidade do moi
grande e do moi pequeno, o soberano telemanda a distancia, controla sen ser visto e
aproxímase con paso de lobo á súa presa. Profesar a escritura sería asumir a res-
ponsabilidade para con semellante envío. Este non sería absolutamente novo mais
o seu formato e o seu alcance contemplan a novidade absoluta dunha violencia —
non do poder senón como poder— xa demasiado vella.

Esa forza que se outorga a unha experiencia do quizais conserva sen dúbida unha

afinidade ou unha conivencia co “se” ou co “coma se”. E, polo tanto, con certa gramática

do condicional: “E se iso acontecese? Iso, que é calquera/radicalmente outro, ben podería

acontecer, acontecería“. Pensar quizais é pensar “se”, “e se”?”. Mais, como vostedes ven,

este “se”, este “e se”, este “coma se” xa non se pode reducir á orde de todos os “coma se”

dos que falamos até aquí. E se o declinamos condicionalmente, é así mesmo para anun-

ciar o acontecemento incondicional, eventual ou posible do incondicional imposible, o

calquera/radicalmente outro que, en diante, deberiamos [...] disociar da idea teolóxica

de soberanía. No fondo, esta sería quizais a miña hipótese (é extremadamente difícil e

case im-probable, inaccesible a unha proba): certa independencia incondicional do pen-

samento, da deconstrución, da xustiza, das Humanidades, da Universidade, etc., debería

quedar disociada de calquera fantasma de soberanía indivisible e de dominio soberano.

(Derrida, 2001: 76)

“Inaccesible a unha proba”. Quizais inaccesible, finalmente, que ten unha
vez máis o seu lugar na universidade. Non é o seu lugar propio, pois o quizais non
podería ter xamais un lugar nin unha propiedade, quizais tampouco podería simple-
mente “ter lugar”, mais daría o lugar ao lugar. É aquí onde este se relaciona direc-
tamente coa universidade e, especialmente, coas humanidades. 

A universidade debe profesar o que acontece, a verdade do que acontece, tamén
do que aconteceu mais, particularmente, do que hoxe acontece. Do que acontece co
que aconteceu e do que acontece co que acontece. Hoxe. Nun HOXE con maiúsculas
como o escribía Valéry. Profesar o que acontece suporía, o primeiro —como condición
para falar de que algo acontece—, non pechar a posibilidade á ocorrencia, non pechar
a porta a aquilo que pode acontecer, acaecer, sobrevir. Deixar chegar e, mesmo, facer
chegar. Semellante apertura ao que acontece extirparía o poder que tradicionalmente
se asimila nas universidades ao saber; ao coñecemento do que aconteceu e do que
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acontece que se expón como constatativo-teorético, como constatación dun feito, como
proba. Trataríase, máis ben, de deixar que a ese coñecemento —necesario, por outra
banda— lle aconteza algunha cousa. Deixar chegar o acontecemento sen impor o es-
quema do saber universitario sería tamén responsabilidade primeira da universi-
dade. Sería, quizais a súa responsabilidade máis esixente e máis improbable. Ese
deixar chegar ou facer chegar sen imposición e con libre acceso de chegada implica-
ría, ademais, unha profesión que non podería pecharse nin agarrarse aos dogmas
seguros que garanten na universidade o “bo facer” dos seus profesionais. A chegada
do acontecemento non se podería constatar mais tampouco estaría asegurada por
ningún performativo. Non se podería adiantar ou anunciar a súa chegada a través
de ningún “coma se” tan inédito e radical que accedese de forma privilexiada á mons-
truosidade do acontecemento. Nin o “coma se” máis imaxinativo e respectuoso coa
alteridade do outro podería prever a súa chegada. Se iso fose así, o que chegase non
sería digno de chamarse acontecemento. Non sería outra cousa que un performativo
anunciado e esperado dende a súa estrutura programática. Ningún discurso da pro-
piedade, do propio, da propiedade do propio, do propio do home, do propio da huma-
nidade e das humanidades en xeral poderá nunca encerrar en concepto semellante
arribo. O quizais que anuncia o acontecemento permanecerá sempre tan impropio,
tan indefinido, tan indeterminable e tan impensable como o acontecemento mesmo.
E a responsabilidade da universidade, das humanidades, dos profesionais da uni-
versidade e, especialmente, dos profesionais das humanidades corresponderá a non
pechar a universidade nin o seu corpo docente a tal vinda. 

De onde pode vir esa vinda? Do outro, do radicalmente outro, de calquera outro.
O outro é “que” ou “quen”? Ningunha resposta a esta pregunta falará do
outro sen perdelo e eliminalo na súa tentativa de apropiación. A apropiación da uni-
versidade ataca por todos os flancos posibles. E o proceso de apropiación, que cons-
titúe a estrutura básica do saber, pretende facerse tamén con aquilo que virá. É,
quizais, o máis importante. A distinción entre constatativo e performativo podería
ser unha grande tentativa de apropiación indebida na universidade que camiñaría
nesa dirección. Mais aquela non faría senón mostrar o límite do saber, así como o lí-
mite da universidade e das humanidades. O límite como división ou o que ese límite
divide, isto é, une e separa, sería o lugar do quizais a un tempo dentro e fóra da uni-
versidade. 

Que se fai ao pensar, dentro das Humanidades, ese límite do dominio e da convención

performativa, ese límite de autoridade performativa? Alcánzase ese lugar onde o con-

texto sempre necesario para a operación performativa (contexto que é, como calquera

convención, un contexto institucional) xa non se deixa saturar, delimitar, determinar

plenamente. No fondo, a xenial invención da distinción constatativo/performativo ten-
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taría así mesmo, na universidade, tranquilizar á universidade no que concirne ao domi-

nio soberano do seu dentro, ao poder que lle é propio, o poder que é seu. Isto afecta entón

ao límite mesmo, entre o fóra e o dentro, especialmente na fronteira da universidade

mesma e, dentro dela, das Humanidades. Nas Humanidades, pénsase a irredutibilidade

do seu fóra e do seu porvir. Nas Humanidades, pénsase que non nos podemos nin debe-

mos deixar encerrar no dentro das Humanidades. Mais este pensamento, para ser forte

e consecuente, require as Humanidades. Pensar iso non é unha operación académica,

especulativa ou teórica. Nin unha utopía neutra. Como tampouco o dicir é unha simple

enunciación. É nese límite sempre divisible, é a ese límite ao que lle acontece o que acon-

tece. El é o que queda afectado por iso e o que cambia. El é o que, porque é divisible, ten

unha historia. Este límite do imposible, do “quizais” e do “se”: ese é o lugar onde a uni-

versidade divisible se expón á realidade, ás forzas de fóra (sexan culturais, ideolóxicas,

políticas, económicas ou outras). Aí é onde a universidade está no mundo que trata de

pensar. Nesa fronteira ha de negociar pois, e organizar a súa resistencia. E asumir as

súas responsabilidades. Non para pecharse nin para reconstruír ese fantasma abstracto

de soberanía a herdanza teolóxica da cal ou humanista comezaría quizais a deconstruir,

se é que comezou a facelo. Senón para resistir efectivamente, aliándose con forzas extra-

académicas, para opor unha contraofensiva inventiva, coas súas obras, a todas as ten-

tativas de reapropiación (política, xurídica, económica, etc.), a todas as demais figuras

da soberanía. (Derrida, 2001: 77-78)

A un tempo, dentro e fóra da universidade. A incondicionalidade do quizais
deconstrúe o propio lugar da universidade. Xa non habería, sen máis, lugar propio
da universidade: este campus ou aquel outro; este profesor ou aquel outro; este des-
pacho ou esta facultade. Porén, a universidade sen condición mantería unha relación
esencial coa autonomía do campus, coa competencia do profesor e con todo o que im-
plica a palabra “facultade”. Mais ese vínculo manteríao á vez que se anexiona aquí
e alá con certas forzas extra-académicas que potencian a forza sen poder da univer-
sidade. A nova topoloxía universitaria xa non poderá ampararse simplemente no es-
pazo dunha independencia militarmente asegurada que corresponde aínda a un vello
concepto de topos. Hoxe, certos espectros de universidade sen condición xa se alían
telematicamente con aqueles ámbitos do saber que aseguran un saber sen condición,
isto é, que non se pechan á chegada dun quizais incondicional que poderá traer con-
sigo calquera condición posible, (im)propiamente, calquera condición imposible. Hai
xa numerosos exemplos destas novas alianzas que pertencen á universidade ao
tempo que extralimitan as súas fronteiras. Conservan certo espírito iluminista que
unirá por sempre a universidade sen condición a certa Aufklärung. Esta asociación
está asegurada polo principio da palabra pública, da publicitación e da publicación,
que seguirán marcando a necesidade dunha universidade pública. 

56



Alí onde se garde o lugar para unha incondicionalidade sen poder que divide a
soberanía e o seu fantasma moderno haberá un topos para a universidade sen con-
dición, para a universidade por vir e para o porvir da universidade. Salvagardar,
buscar e fabricar semellante topoloxía —que será tamén un topolítica e unha topos-
critura— é xa a responsabilidade da universidade e do saber. É a responsabilidade
do saber da universidade e da universidade do saber, isto é, da univers(al)idade. Nela
atópase a única posibilidade de universalización: unha vez morto o soberano e o fan-
tasma de indivisibilidade da soberanía a soa ocasión para a universalidade é a uni-
versidade como división do universal, como división da soberanía, como soberanía
en división, como univers(al)idade. Dende esa universidade non só se rompen os es-
pectros da universalidade e da transcendencia, do saber absoluto e da verdade reve-
lada, da idea de ben e da idea como ben, da autoridade e de toda soberanía que se
presente como unha e indivisible senón que, dividindo a devandita soberanía, re-
clama a soberanía mesma. Reclama o dereito ao dereito de soberanía incondicional,
sen condición, sen poder, sen Walten. O exercicio desta responsabilidade encamiña
e abre o espazo dunha democracia por vir onde a única universalidade soberana sería
o dereito de cuestión e de deconstrución, o dereito a dicilo todo publicamente, mesmo
a deconstrución da cuestión. Unha universalidade sen universal que seguiría tendo
o seu espazo privilexiado na universidade. 

Para pensar o “que” e o “quen” da universidade, doutra universidade, da universi-

dade do outro e do outro da universidade haberá que tomarse o seu tempo. Mais a tur-

bulencia actual da universidade non permite relaxo algún. Ao final da obra L’Université

sans condition Derrida, consciente do grave proceso en curso, advirte: “tómense o seu

tempo mais déanse présa en facelo pois non saben vostedes o que lles agarda”. (Derrida,

2001: 79)

Libro: DERRIDA, J. (2001): L´Université sans condition. Paris, Galilée.

57



entrevista



c~ä~ãçë=Åçå=gçë¨=žåÖÉä=_ê~åÇ~êáò=É=uìäáç=cÉêêÉáêçI=ãÉãÄêçë=Ç~=råáîÉêëáÇ~ÇÉ

fåîáë∞ÄÉäI=ëçÄêÉ=ç=é~éÉä=Ç~=ìåáîÉêëáÇ~ÇÉ=ÜçñÉ=Éå=Ç∞~=É=ëçÄêÉ=ç=èìÉ=éçÇÉ=~éçêJ

í~ê=ìå=ÉñéÉêáãÉåíç=Åçãç=ç=Ç~=råáîÉêëáÇ~ÇÉ=fåîáë∞ÄÉäI=èìÉ=ëÉ=ãçîÉ=ÉåíêÉ=ç

ãçîÉãÉåíç=ëçÅá~ä=ãáäáí~åíÉ=É=~=áåëíáíìÅáµå=~Å~Ç¨ãáÅ~=ìåáîÉêëáí~êá~K

mêçñÉÅíç=aÉêêáÄ~W=nìÉ=¨=~=råáîÉêëáÇ~ÇÉ=fåîáë∞ÄÉä=É=èìÉ=êÉä~Åáµå=íÉå=Åç~=áåëíáíìÅáµå=ìåáJ

îÉêëáí~êá~\

råáîÉêëáÇ~ÇÉ=fåîáë∞ÄÉäW=̂ =råáîÉêëáÇ~ÇÉ=fåîáë∞ÄÉä=¨=ìå=ÉñéÉêáãÉåíç=èìÉ=áåíÉåí~=áåíÉêêÉä~J

Åáçå~ê=Å~åÇç=ãÉåçë=Ççìë=Åçåñìåíçë=ÇÉ=Åçìë~ë=ÇáîÉêëçëK=mçê=ìåÜ~=é~êíÉI=áåíÉåí~=áåJ

íÉêêÉä~Åáçå~ê=ÉñéÉêáÉåÅá~ë=ÇÉ=~Åíáîáëãç=éçä∞íáÅç=Éå=ëÉåíáÇç=ã•áë=Åä•ëáÅç=çì=Éëíêáíç

Åçå=éêçÇìÅáµå=íÉµêáÅ~=É=ÇáëÅìêëáî~=ÇÉåÇÉ=Ñµê~I=éÉêç=í~ã¨å=Å~ê~=~=ÇÉåíêçI=Ç~=áåëíáíìJ

Åáµå=ìåáîÉêëáí~êá~K=mçäç=í~åíçI=~∞=áåíÉêêÉä~Åáçå~=ÉëíÉ=•ãÄáíç=èìÉ=ëÉ=ëìéµå=èìÉ=ëÉê∞~

ìå=í~åíç=~ääÉç=Åçãç=î~äçêáò~Åáµå=Ç~=éêçÇìÅáµå=íÉµêáÅ~=ÇÉåíêç=Çìå=•ãÄáíç=~Å~Ç¨J

ãáÅçI=ñìåíç=Åç=ÇÉÅ~åí~ãÉåíç=ÇÉ=~å•äáëÉë=É=ÇÉ=êÉíµêáÅ~ë=èìÉ=îÉ¥Éå=Ç~ë=äçáí~ë=ÅçåJ

ÅêÉí~ëK=mçê=çìíê~=é~êíÉI=áåíÉåí~=Ñ~ÅÉê=ìåÜ~=Éåë~ãÄä~ñÉ=çì=éç¥Éê=~=Çá~äçÖ~ê=êÉ~äáÇ~ÇÉë

ÇÉ=íê~Ä~ääç=èìÉ=åçå=ëçå=Üçãçñ¨åÉ~ëI=̈ =ÇáÅáêI=êÉ~äáÇ~ÇÉë=ÇÉ=éÉêëç~ë=èìÉ=áåíÉåí~å=íê~J

Ä~ää~ê=ÇÉåíêç=Ç~=ìåáîÉêëáÇ~ÇÉI=ã•áë=çì=ãÉåçë=åç=ëÉì=ÅÉåíêç=çì=ã•áë=çì=ãÉåçë=åçë

ëÉìë=ÄçêÇÉëI=Åçå=êÉ~äáÇ~ÇÉë=Ççìíê~ë=éÉêëç~ë=èìÉ=Ñ~å=áåîÉëíáÖ~ÅáµåI=éÉêç=åçå=~=Ñ~å

ÇÉåÇÉ=ìå=•ãÄáíç=ìåáîÉêëáí~êáçI=É=èìÉ=î~äçêáò~å=Éë~=áåîÉëíáÖ~Åáµå=í~ã¨å=Éå=í~êÉÑ~ë

Çáëíáåí~ëI=Åçå=éêçÇìÅáµåë=íÉµêáÅ~ë=ÇÉ=•ãÄáíçë=ñ~=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=~ääÉçë=•=áåëíáíìÅáµå

~Å~Ç¨ãáÅ~=Åçãç=éçÇÉå=ëÉê=•ãÄáíçë=~êí∞ëíáÅçë=JÉ=áëíç=Éê~=èìáò~áë=ã•áë=~=éêáãÉáê~=áåJ

íÉåÅáµåI=èìÉ=ÇÉëéçáë=ëÉÖìê~ãÉåíÉ=Ñçá=~=ãÉåçë=ÄÉå=ëìÅÉÇáÇ~JK=bëí~=ëÉê∞~=èìáò~áë=~

ÇÉÑáåáÅáµå=ìå=éçìÅç=ã•áë=~åÅÜ~=Ç~ë=éêÉíÉåëáµåë=Ç~=råáîÉêëáÇ~ÇÉ=fåîáë∞ÄÉäK=nìáò~áëI

ÇÉëÅêáíç=ÇÉ=Ñçêã~=ãçá=ÅçåÅêÉí~I=ëÉê∞~=~=Ñçêã~=ÇÉ=éÉåë~ê=èìÉ=ëÉ=éçáÇ~å=éêçÇìÅáê=Å∞êJ

Åìäçë=îáêíìçëçë=ÉåíêÉ=íê~åëÑçêã~Åáµå=ëçÅá~äI=~Åíáîáëãç=ëçÅá~äI=~Åíáîáëãç=éçä∞íáÅçI=éêçJ

ÇìÅáµå=íÉµêáÅ~=É=êÉíêç~äáãÉåí~Åáµå=ÇìåÜ~=Åçìë~=É=Ç~=çìíê~K

e~á=ìåÜ~=éçêÅÉåí~ñÉ=áãéçêí~åíÉ=ÇÉ=ñÉåíÉ=èìÉ=íÉå=é~êíáÅáé~Çç=å~=råáîÉêëáÇ~ÇÉ

59

ENTREVISTA:

UNIVERSIDADE INVISÍBEL: 

“A construción do movemento 

esixe moito máis que a mera 

produción de saberes”.
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ãÉåíÉ=~=ìåáîÉêëáÇ~ÇÉ=åÉëíÉ=ãçãÉåíç=Éëí•=ñçÖ~åÇç=ÉëÉ=é~éÉä=ÇÉ=ÇáëÅáéäáå~=çì=ÇÉ

ÉÇìÅ~Åáµå=ÇÉë~=ëìÄñÉÅíáîáÇ~ÇÉK=råÜ~=ëìÄñÉÅíáîáÇ~ÇÉ=èìÉ=ëÉ=ÉãéÉò~=~=ÅêÉ~ê=åçë=éêáJ

ãÉáêçë=~åìåÅáçë=èìÉ=îÉå=çë=åÉåçë=éÉèìÉåçë=å~=íÉäÉ=É=å~=Éåíê~Ç~=å~=êçÇ~=Çç=ÅçåJ

ëìãçK= ^= ìåáîÉêëáÇ~ÇÉ= é~ê~= ãçáíçë= î~á= ëìéçê= éçáë= ~= Éåíê~Ç~= å~= êçÇ~= Çç

ÇáëÅáéäáå~ãÉåíç=Çç=íê~Ä~ääçK=kçå=¨=~äÉ~íçêáç=èìÉ=~=ãÉÇáÇ~=Çç=Åê¨Çáíç=b`qp=ëÉñ~å

ÅçêÉåí~=Üçê~ë=ÇÉ=íê~Ä~ääç=•=ëÉã~å~=é~ê~=ç=ÉëíìÇ~åíÉI=Åçãç=åçå=¨=~äÉ~íçêá~=~=ëìÄëíáJ

íìÅáµå=ÇÉ=Äçäë~ë=éçê=éê¨ëí~ãçë=~ç=ÉëíìÇçI=¨=ÇáÅáêI=~=Ñáå~åÅá~êáò~Åáµå=ñ~=¨=~=éêáãÉáê~

Éåíê~Ç~=åÉë~=êçÇ~=ÉÅçåµãáÅ~I=åÉëíÉ=Å~ëç=Çç=Å~éáí~äáëãç=Ñáå~åÅÉáêçI=Åçãç=ëìÑêáåíÉ

Çç=ãÉëãçI=Åçãç=ÜáéçíÉÅ~Çç=ñ~=ÇÉåÇÉ=ç=ÉëíìÇç=ÉI=~ç=ãÉëãç=íÉãéç=¨=ç=ÅçåÇáÅáçå~J

ãÉåíç=•=Üçê~=ÇÉ=Éäáñáê=ç=íÉì=Ñìíìêç=ìåÜ~=îÉò=èìÉ=ë~á~ë=Ç~=ìåáîÉêëáÇ~ÇÉK=̂ =áåíÉêáçêáJ

ò~Åáµå=Ç~ë=êÉÖê~ë=èìÉ=ã~êÅ~å=ç=Å~éáí~äáëãç=É=ç=ãÉêÅ~Çç=ëÉ=íê~ëä~Ç~å=•=í∫~=~Åíì~Åáµå

å~=ìåáîÉêëáÇ~ÇÉ=É=•=í∫~=~Åíì~Åáµå=éçëíÉêáçê=•=Üçê~=ÇÉ=Éäáñáê=ìåÜ~=îáÇ~=éêçÑÉëáçå~äI

éçê=ÉñÉãéäçI=ÅçåîÉêíÉåÇç=~=åÉÅÉëáÇ~ÇÉ=ÇÉ=ÇÉîçäîÉê=ç=éê¨ëí~ãç=å~=åÉÅÉëáÇ~ÇÉ=ã•áë

~ÅìÅá~åíÉK=mÉêç=éçê=çìíêç=ä~ÇçI=Åçãç=ÇáÅá~ãçë=~åíÉëI=¨=ÅÉêíç=èìÉ=Ü~á=ãçá=éçìÅ~=êÉJ

ÅçãéÉåë~K=kç=Éëí~Çç=Çç=ÄÉåÉëí~ê=~=Ñ•ÄêáÅ~=ÇáëÅáéäáå~Ä~I=éÉêç=~=Ñ•ÄêáÅ~=ÅçåÅÉÇ∞~

ìåÜ~=çéçêíìåáÇ~ÇÉ=ÇÉ=íÉê=ìåÜ~=îáÇ~=ã•áë=çì=ãÉåçë=ÇáÖå~I=ÉíÅK=^Öçê~=áëç=ñ~=åçå

ÉñáëíÉI=ÇáëÅáéä∞å~ååçë=éçê=ìå=ä~Çç=éÉêç=åçå=çÑêÉÅÉå=Éë~=ëÉÇìÅáµå=éçäç=çìíêçK=kÉëíÉ

ëÉåíáÇçI=Éë~=Éëíê~íÉñá~=éµÇÉëÉ=îçäîÉê=Éå=Åçåíê~=Çç=éêçéáç=ëáëíÉã~=É=ÅêÉ~ê=ìåÜ~=ëìÄJ

ñÉÅíáîáÇ~ÇÉ=Ó~=ëìÄñÉÅíáîáÇ~ÇÉ=éêÉÅ~êá~=Ç~=èìÉ=ëÉ=Ñ~ä~=í~åíç=~Öçê~Ó=èìÉ=éìáÇÉê~=ÅçáåJ

ÅáÇáê=Åçå=çìíê~ë=ëìÄñÉÅíáîáÇ~ÇÉë=èìÉ=ëÉ=ÉëíÉ~å=ÅêÉ~åÇç=éçê=~∞K=kçå=ëÉáI=ëÉ=Å~Çê~I=ëÉ

¨=ìå=éçìÅç=ÉëéÉê~åò~Çç=ÇÉ=ã•áë=éÉåë~ê=èìÉ=ëÉ=éçáÇ~=Ñ~ÄêáÅ~ê=ÉëÉ=ëìñÉáíç=êÉîçäìÅáçJ

å~êáç=èìÉ=ëÉ=~åÇ~=ÄìëÅ~åÇçI=éÉêç=~í¨=ÅÉêíç=éìåíç=é~êÉÅÉ=èìÉ=~=éêÉÅ~êáÉÇ~ÇÉ=Éëí•

ëÉåÇç=ÉëÉ=ÉäÉãÉåíç=ÇÉ=åÉñç=ÇÉ=ìåáµå=ÉåíêÉ=ÇáîÉêëçë=éçäçë=ÅçåÑäáíáîçëK

maW=pçÇÉë=çéíáãáëí~ë==~=ÉëÉ=êÉëéÉÅíç\

rfW=nìáò~áë=ç=ÉñÉãéäç=Çç=j~ÖêÉÄ=Çç=èìÉ=Ñ~ä~Ä~ãçë=~åíÉë=ëÉÖìÉ=ëÉåÇç=î•äáÇçK=°=ÇáÅáêI=~í¨

èìÉ=åáîÉáë=ÇÉ=éêÉÅ~êáò~Åáµå=Ü~á=èìÉ=ÅÜÉÖ~ê=é~ê~=èìÉ=Éë~=éçíÉåÅá~=ëÉ=îçäî~=~Åíç\=mçJ
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ÇÉãçë=Ñ~ä~ê=ÇÉ=èìÉ=Éå=bìêçé~=çÅÅáÇÉåí~ä=Éëí~ãçë=~=îáîáê=ç=ãÉëãç=åáîÉä=ÇÉ=éêÉÅ~êáJ

ò~Åáµå=èìÉ=~=ãçÅáÇ~ÇÉ=Çç=j~ÖêÉÄ\=kçåK=mçêèìÉ=~ë=êÉÇÉë=Ñ~ãáäá~êÉë=Éëí•å=ëçëíÉåÇç

áëç=èìÉ=çë=ãÉÇáçë=ÇÉ=ÅçãìåáÅ~Åáµå=ÅÜ~ã~å=ñÉê~Åáµå=åáåáÒI=~=éÉë~ê=ÇÉ=èìÉ=ÉäÉë

í~ã¨å=ëÉ=Å~åë~ê•å=~äÖ∫å=Ç∞~=Ç~=ëáíì~Åáµå=èìÉ=îáîÉåI=Ä~ëáÅ~ãÉåíÉ=Éå=Å~åíç=~ë=êÉÇÉë

áåÑçêã~áë=êÉã~íÉå=ÇÉ=Ç~ê=ç=ëÉì=~éçáçK=sáìëÉ=Éå=dêÉÅá~I=îáìëÉ=Éå=cê~åÅá~K=l=Ç∞~=èìÉ

~ë=Åçìë~ë=ëÉ=ÅçåÉÅíÉå=ìåÜ~ë=Åç~ë=çìíê~ëI=Å~åÇç=ëÉ=ÇÉ~=ç=åáîÉä=ÇÉ=é~ìéÉêáò~Åáµå=ëìJ

ÑáÅáÉåíÉI=ëçäí~ê~ëÉ=~=éä~óJëí~íáçå=É=é~ë~ê~ëÉ=•=~ÅÅáµåK

maW=b=åçå=ëµ=~=ñÉê~Åáµå=åáåáÒI=ëÉåµå=í~ã¨å=~=ñÉê~Åáµå=éêÉÅ~êá~Ò=ëÉÖìÉ=îáîáåÇç=Åç=~éçáç

ÇÉë~ë=êÉÇÉë=áåÑçêã~áëK

rfW=bîáÇÉåíÉãÉåíÉ=~=ñÉê~Åáµå=åáåáÒ=Éëí•=~éêÉåÇÉåÇç=Ççë=éêÉÅ~êáçëI=¨=ÇáÅáêI=éêÉÖ∫åí~åëÉ

ÇÉ=èìÉ=ääÉë=î~äÉì=~=ÉëíÉë=ÉëíìÇ~ê=É=íê~Ä~ää~ê=í~åíç=ëÉ=~ç=Ñáå~ä=êÉëìäí~=èìÉ=Éëí•å=åìåÜ~

ëáíì~Åáµå=áÖì~ä=ÇÉ=éêÉÅ~êá~=èìÉ=ÉäÉëÁ=l=Å~ëç=¨=~í¨=Å~åÇç=~íìê~ê•=Éëí~=ñÉåíÉI=Åçã~

åç=Å~ëç=Çç=j~ÖêÉÄI=ñÉåíÉ=èìÉ=ëÉ=ÅêÉì=~=íÉçê∞~=åÉçäáÄÉê~ä=Ç~=êÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇÉI=ñÉåíÉ

èìÉ=íçãçì=~=ë∫~=êÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=áåÇáîáÇì~äI=èìÉ=ëÉ=ÑçêãçìI=èìÉ=Ñáñç=íçÇç=ç=éçëáÄäÉI

ãÉëãç=ëÉ=Å~Çê~=éáëçì=~äÖìåÜ~ë=Å~ÄÉò~ë=éçäç=Å~ãá¥çI=É=äçÖç=~íçéçìëÉ=éêÉÖìåí~åÇç

çåÇÉ=Éëí•=bä=açê~Çç\=

kÉÅÉë~êá~ãÉåíÉ=Éëí~ãçë=åìåÜ~=Éí~é~I=É=åçå=ÅêÉç=èìÉ=Ü~ñ~=ãçáí~=îçäí~=~íê•ë

åáëç=Óéçäç=ãÉåçë=åçå=åç=íÉãéç=áåãÉÇá~íç=èìÉ=éçÇÉãçë=~äÄáëÅ~êÓ=ã•áë=Ñäì∞Ç~=èìÉ

çìíê~ë=Ñ~ëÉë=~åíÉêáçêÉëI=É=Åçå=ã~áçê=éçíÉåÅá~äáÇ~ÇÉ=é~ê~=ëìÑêáê=íê~åëÑçêã~Åáµåë=ã•áë

éêçÑìåÇ~ë=É=ãÉåçë=Åçåíêçä~ÄäÉë=èìÉ=åìåÜ~=Éí~é~=ÜáëíµêáÅ~=~åíÉêáçêK=pÉ=ç=Åçãé~ê~J

ãçëI=éçê=ÉñÉãéäçI=Åçë=íêáåí~=ÖäçêáçëçëÒ=ENVQRJNVTRF=å~ë=ëçÅáÉÇ~ÇÉë=ÉìêçéÉ~ë=Óåçå

ÉîáÇÉåíÉãÉåíÉ=ç=Å~ëç=Éëé~¥çäJ=èìÉ=íáîÉêçå=ç=ãçÇÉäç=Åä•ëáÅç=Çç=Éëí~Çç=Çç=ÄÉåÉëí~êI

é~êÉÅÉ=èìÉ=¨=ÉîáÇÉåíÉ=èìÉ=Éë~=Éí~é~=ÜáëíµêáÅ~I=éçê=ãçáíç=èìÉ=éìáÇÉëÉå=é~ë~ê=Åçìë~ë

Åçãç=~=îáíçêá~=ÉäÉÅíçê~ä=Çç=m`f=Éå=fí~äá~I=åçå=éì¥~=Éå=ÅìÉëíáµå=èìÉ=ç=ëáëíÉã~=íá¥~

ìåÜ~=Å~é~ÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=éÉêéÉíì~Åáµå=É=ÇÉ=Éëí~Äáäáò~Åáµå=Ä~ëí~åíÉ=ÉäÉî~Ç~K=b=¨=èìÉ=~ç

Ñáå~äI=~ä¨å=ÇÉ=Å~ãÄáçë=Åçëã¨íáÅçëI=åçå=Ü~Ä∞~=Öê~åÇÉ=ÇáÑáÅìäí~ÇÉ=é~ê~=Éë~=~ìíçéçáÉëÉ

Çç=ëáëíÉã~K=kç=ãçãÉåíç=~Åíì~ä=åçå=åçë=ÉåÑêçåí~ãçë=~=áëçK=b=ÅêÉç=èìÉ=ç=éêçéáç=éêÉJ

ëáÇÉåíÉ=w~é~íÉêç=Åç~=ë∫~=éçä∞íáÅ~=Ççë=∫äíáãçë=~åçë=Ç~Ä~=~=áåíì∞ê=èìÉ=Éä=í~ã¨å=éÉêJ

ÅáÄÉ=èìÉ=Ü~á=ìåÜ~=ëáíì~Åáµå=ã•áë=ÅçãéäáÅ~Ç~=ÇÉ=ñÉëíáµåI=èìÉ=~=êÉéêçÇìÅáµå=ëçÅá~ä

ëÉ=íçêåçì=ãçáíç=ã•áë=éêçÄäÉã•íáÅ~I=É=èìÉ=áëç=ÅêÉ~=ìåÜ~=ã~áçê=áåëÉÖìêáÇ~ÇÉ=å~=ÉëJ

í~Äáäáò~Åáµå=Çç=ëáëíÉã~K=nìÉ=ÉëÉë=ÇÉëÉèìáäáÄêáçë=çÄñÉÅíáîçë=é~ê~=~=éÉêéÉíì~Åáµå=ÇÉ

ãçÇÉäçë=ñ~=Éåë~á~Ççë=ÇÉ=êÉÖìä~Åáµå=ëçÅá~ä=éçáÇ~å=Ç~ê=äìÖ~ê=~=ìåÜ~=íê~åëÑçêã~Åáµå

éêçÑìåÇ~=ÓÉ=èìÉ=Éë~=íê~åëÑçêã~Åáµå=î~á~=åìå=ëÉåíáÇç=éçëáíáîçÓ=ñ~=¨=~äÖç=ã•áë=ÇìJ

ÄáÇçëçK=mÉêç=èìÉ=ëá=Éëí~ãçë=åìå=ãçãÉåíç=åç=Å~ä=ñ~=åçå=éçÇÉãçë=ÇáÅáê=èìÉ=~=Üáëíçêá~

ÅÜÉÖçì=~ç=ëÉì=ÑáåI=ëÉåµå=Éñ~Åí~ãÉåíÉ=íçÇç=ç=Åçåíê~êáçI=îáîáãçë=ìåÜ~=Éí~é~=ÜáëíµêáÅ~

çåÇÉ=~=Üáëíçêá~=Éëí•=ãçáíç=ã•áë=~ÄÉêí~=Çç=èìÉ=ç=Éëíáîç=åç=ãìåÇç=çÅÅáÇÉåí~ä=å~=ëÉJ

ÖìåÇ~=ãÉí~ÇÉ=Çç=ëK=uuK=fëç=é~êÉÅÉ=Åä~êçK=l=èìÉ=Éëí•=éçê=îÉê=¨=ëÉ=ÇÉëéçáë=Çáëç=áãçë
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ÅÜÉÖ~ê=~=ìåÜ~=ÖìÉêê~=ÉåíêÉ=éçÄêÉëI=çì=ÉåíêÉ=Éíåá~ëI=çì=Éå=Å~ãÄáç=áãçë=ëÉê=Å~é~ÅÉë

ÇÉ=áã~ñáå~ê=ÅçäÉÅíáî~ãÉåíÉ=Ó=~∞åÇ~=èìÉ=ëµ=ëÉñ~=~éêçîÉáí~åÇç=ç=ã~áçê=åáîÉä=ÇÉ=ÑçêJ

ã~Åáµå=Ç~=éçÄç~Åáµå=èìÉ=Éñáëíáì=åìåÅ~=åìå=äìÖ~ê=Åçã~=ÉëíÉJI=Ñçêã~ë=Çáëíáåí~ë=ÇÉ

êÉÖìä~Åáµå=ëçÅá~ä=É=ÇÉ=ÇáëíêáÄìÅáµå=Ç~=êáèìÉò~K=

maW=mÉêç=åçå=ÅêÉÇÉë=èìÉ=å~=fí~äá~=Ççë=~åçë=TM=Ü~Ä∞~=éçìÅ~=éÉêÅÉéÅáµå=Ç~=Éëí~ÄáäáÇ~ÇÉ=Çç

ëáëíÉã~I=É=èìÉ=áëç=~ñìÇ~Ä~=~=èìÉ=ÑçëÉå=ã•áë=~ÅíáîçëI=ã•áë=çéíáãáëí~ë=Éå=Å~åíç=•=éçJ

ëáÄáäáÇ~ÇÉ=ÇÉ=íê~åëÑçêã~Åáµå=Çç=éêçéáç\

rfW=páI=¨=ÅÉêíçI=éÉêç=í~ã¨å=¨=ÅÉêíç=èìÉ=ëÉ=ÅçääÉãçë=~=ÇáÅçíçã∞~=Åä•ëáÅ~=ÇÉ=eáêëÅÜã~åå=Ó

êÉ~äãÉåíÉ=Éê~å=íêÉë=é~êíÉëI=éÉêç=∞ãçäç=ÇÉáñ~ê=Éå=Ç∫~ëJ=ÉåíêÉ=~=îçáÅÉ É=~=ÉñáíI=ëçÄêÉ

èìÉ=Ñçêã~=íÉãçë=ÇÉ=ÉåìåÅá~ê=çì=ÇÉ=Ñ~ÅÉê=ÉñéÉêáÉåÅá~ë=Çáëíáåí~ë=ÇÉ=éÉåë~ê=ç=åçëç

Åçã∫å=É=ç=åçëç=ÅçäÉÅíáîçI=ëÉÖìê~ãÉåíÉ=~èìÉä~=Éí~é~=ÜáëíµêáÅ~=Éê~=ìå~=Éí~é~=ã•áë

Çç~Ç~=é~ê~=~=îçáÅÉI=é~ê~=ÉåìåÅá~ê=éìÄäáÅ~ãÉåíÉ=Ñçêã~ë=Çáëíáåí~ëI=~∞åÇ~=èìÉ=Éë~ë

Ñçêã~ë=íáîÉëÉå=Öê~åÇÉë=ÇáÑáÅìäí~ÇÉë=é~ê~=~íçé~ê=ÑÉåÇ~ë=åç=ëáëíÉã~I=Ñ~ÅÉê=é~åÅ~=É

Ñ~ÅÉêëÉ=ÉñéÉêáÉåÅá~=éê•ÅíáÅ~K=̂ Öçê~=ÅçáÇç=èìÉ=ç=éêçÄäÉã~=èìÉ=íÉå=ç=ëáëíÉã~=Éå=Å~åíç

•=Éëí~ÄáäáÇ~ÇÉI=ëÉ=êÉÑáêÉ=ã•áë=•=ÉñáíI=¨=ÇáÅáêI=íÉå=ã•áë=ÇáÑáÅìäí~ÇÉ=é~ê~=éçÇÉê=Éîáí~ê

èìÉ=Ü~ñ~=ã~åÉáê~ë=~åµã~ä~ë=ÇÉ=ÄìëÅ~ê=ë~∞Ç~ë=~ä¨å=Ç~ë=èìÉ=ëÉ=ëìéµå=èìÉ=ëçå=~ÇãáJ

ëáÄäÉë=ÇÉåíêç=ÇÉë~=ÅçåëíêìÅáµå=ÅçäÉÅíáî~K=̂ =ÉñéÉêáÉåÅá~=ã•áë=ÉîáÇÉåíÉ=Ç~=Éñáí ëÉê∞~

~=ÉãáÖê~ÅáµåK=mçÇÉ=ëÉê=ìåÜ~=ÇÉä~ë=ã~áë=åçå=íÉå=éçê=èìÉ=ëÉê=Éå=~Äëçäìíç=~=∫åáÅ~K=b

ëá=ãÉ=é~êÉÅÉ=èìÉ=éçÇÉ=Ü~ÄÉê=çìíê~ë=Ñçêã~ë=ÇÉ=ÉñáíI=í~åíç=å~=ÅçåëíêìÅáµå=ÇÉ=åáÅÜçë

ÇÉ=î~äçêáò~Åáµå=ÉÅçåµãáÅ~=Óç=èìÉ=íê~ÇáÅáçå~äãÉåíÉ=ëÉ=ÇÉåçãáå~=ÉÅçåçã∞~=ëçãÉêJ

ñáÇ~I=ëÉãáJëçãÉêñáÇ~=çì=áäÉÖ~äJI=Åçå=çìíê~ë=Ñçêã~ë=èìÉ=ëÉ=éçÇÉå=ÅÜÉÖ~ê=~=áåîÉåí~êK

pÉÖìê~ãÉåíÉ=åçå=ëçå=ç=èìÉ=å~=éÉêëéÉÅíáî~=Ç~=Éëí~ÄáäáÇ~ÇÉ=Çç=ëáëíÉã~=ëÉê∞~=ç=ã•áë

êÉÅçãÉåÇ~ÄäÉK=mçäç=í~åíçI=åçå=ëÉá=ëÉ=íÉêÉãçë=~ë=ãÉëã~ë=ÅçåÇáÅáµåë=èìÉ=å~=Ç¨Å~Ç~

Ççë=SM=é~ê~=ÉåìåÅá~êI=é~ê~=Ñ~ÅÉê=îçáÅÉI=éÉêç=ç=èìÉ=ëá=ÅêÉç=¨=èìÉ=ç=ëáëíÉã~=~Öçê~=íÉå

ã•áë=ÇáÑáÅìäí~ÇÉ=é~ê~=éçÇÉê=éÉÅÜ~ê=~ë=ÉñáíëK=b=îÉêÉãçë=Éå=èìÉ=î~á=Ç~ê=áëçK

maW=`çãç=îÉÇÉë=~=êÉä~Åáµå=ÉåíêÉ=~=áåëíáíìÅáµå=É=çë=ëÉìë=ÄçêÇÉë\=`~ä=ëÉê∞~=ç=äìÖ~ê=Ççë=ãçJ

îÉãÉåíçë=ëçÅá~áë\

rfW=bå=~Äëíê~Åíç=~ë=éçëáÄáäáÇ~ÇÉë=ëÉê∞~å=Äç~ë=éçê=Ç∫~ë=ê~òµåëK=mêáãÉáêçI=éçêèìÉ=ìåÜ~=ìåáJ

îÉêëáÇ~ÇÉ=ã•áë=éçêçë~I=ãÉåçë=Äçå~é~êíáëí~I=ëÉê∞~=ìåÜ~=ìåáîÉêëáÇ~ÇÉ=ã•áë=~ÄÉêí~=~

ëÉê=éÉåÉíê~Ç~=éçê=~ÅíçêÉë=èìÉ=~í¨=ÉëÉ=ãçãÉåíç=åçå=íáîÉêçå=äÉñáíáãáÇ~ÇÉ=é~ê~=Ñ~J

ÅÉêëÉ=éêÉëÉåíÉë=ÇÉåíêç=ÇÉä~I=É=èìÉ=åçå=~=íá¥~å=í~ãéçìÅç=é~ê~=éêçÇìÅáê=ë~ÄÉêÉë=èìÉ

ëÉ=î~äçêáò~ëÉå=ÇÉåíêç=Ç~=áåëíáíìÅáµå=~Å~Ç¨ãáÅ~K=pÉÖìåÇçI=Éå=íÉêãçë=ÇÉ=ÅçåëíêìÅáµå

ÇÉ=ãçîÉãÉåíç=É=ÇÉ=ÉãéçÇÉê~ãÉåíç=éçä∞íáÅç=ÇÉ=~ÅíçêÉë=ÇÉ=ãçîÉãÉåíçI=~=Ñçêã~Åáµå

ÇìåÜ~=áåíÉäÉÅíì~äáÇ~ÇÉ=ÇÉ=ã~ë~ë=Óéçê=ìíáäáò~ê=~=ÉñéêÉëáµå=Åä•ëáÅ~J=¨=ëÉÖìê~ãÉåíÉ

ìå=ÉëÅÉå~êáç=ã•áë=ëáåñÉäç=É=ã•áë=éçëáíáîç=èìÉ=~=ÇÉéÉåÇÉåÅá~=ÇÉ=ÑáÖìê~ë=ÅçåÅêÉí~ë
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UNIVERSIDADE

José Mª Ripalda

Hai ben de tempo que estou na universidade e agora, no momento de ir dei-

xándoa, recoñezo que sigo sen entender que é e de que vai, como un enorme xero-

glífico do que son un trazo predeterminado. Sei moitas cousas dela; mais é como se

mancase algo esencial. Actuei nela; mais no fondo teño a sensación de ter sido a fin

de contas un suxeito pasivo. Este vago malestar xenérico está subindo en min ata o

rango de lene náusea, que só a miña próxima partida me fai aturable. 

Moitos anos o levei ben, é dicir: mellor que agora. Esa universidade señoritil

e avellentada, fidelizada pola miseria e o padroado, véxoa xa convertida nun campo

de ruínas, que se vai sementando con modernos containers de obra. 

Non é só a universidade. A política económica e social na que se inscribe

predica competitividade, produtividade, normatividades universais que impoñen ao

individuo a submisión, ás institucións a “modernización”… da ruína neste caso. A

universidade ten que adoptar unha estrutura empresarial, unha dirección profesional

abandonando un rancio autogoberno asembleario (en realidade catedralicio) e ex-

traer recursos da súa integración no sector produtivo. Na era das xeneralidades in-

discutíbeis todo individuo ten dereito, e inda deber, a consumir –disque- e aos seus

sentimentos máis caóticos; pero debe someterse corpo a terra á homologación e á

normalización. Novas formas de dominación regulan a nosa vida dende dentro, re-

legando as formas máis antigas –máis brutais, pero externas e polo tanto máis oca-

sionais– ás beiras. 

Na Idade Media a universidade, un dos tres poderes co monarca e a Igrexa,

tiña o seu goberno e os seus propios recursos. A súa independencia, tan cacarexada,

é dende fai tempo ficticia. Politicamente a esquerda estivo excluída dela ata despois

da 2ª Guerra Mundial. Dende o século XIX a dependencia orzamentaria  e política

da universidade pública fronte ao Estado nacional se supoñía que garantía o servizo

á nación burguesa; agora importa máis o mercado mundial. E máis que nada a uni-

versidade representa hoxe, como o Estado mesmo, unha mina, un campo novo de

negocio. Polo de agora os bancos xa teñen un novo grupo de acredores nas univer-

sidades españolas, incluídos os seus estudantes abocados ao supernegocio das bol-

sas-préstamo. Entrementres a Igrexa toma a universidade como arma especificamente

indoutrinadora e, tanto ela como outros grupos, atopan na universidade un novo

campo de negocio.

O tan discutido Plan de Boloña para homologar as universidades europeas

ten elementos técnicos que merecen atención; máis non se pode agochar que per-
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tence a un proxecto global que parte da reprodución da desigualdade socioeconó-

mica e territorial. Por riba a súa implantación nunha universidade miserenta como

a española preténdese a custo cero ou inferior ao actual. A aplicación dunha nor-

mativa homoxeneizadora suponse que vai facer a milagre; pero ese tipo de xene-

ralización da norma, descoñecendo e inda negando as peculiaridades de cada

situación, xera de partida unha serie de efectos perversos; as xeneralidades son

como as pedras por riba do río: permiten chegar dando saltos a un lugar concreto

no que se pode pensar, pero non son o lugar habitable. A xeneralización, á vez

que indispensable, é unha forma de negación da realidade.

A universidade é un dispositivo parestatal que perdeu a súa importancia

como normalizador político dos saberes e como lugar controlado da produción

simbólica. Os media a destronan e a fagocitan na opinión pública. Tampouco o

humanismo nas súas diferentes versións é xa crible nin rendible nun mundo a

cara de can, ao que ata agora servira máis ben de tapadeira; é a hora do “bellum

omnium”, tamén chamado, en versión “soft”, competitividade. É a hora do nego-

cio coa universidade, do depauperamento cultural e a efectividade económica in-

mediata, voraz. 

Quen se crese a milonga dunha universidade ‘au dessus de la melée’, quen

colaborase confundindo o servizo ao saber cunha coenxía vitalicia, atópase agora

con que lle piden contas os señores adustos aos que servira fielmente. En troques

de empolarse en protestas que el mesmo acabou facendo inofensivas, non será

mellor preguntarse como se chegou ata aquí (e como se chegará inda máis aló)? A

universidade non está só nas súas aulas, senón no control recíproco entre colegas,

nunhas convencións sobre temas e sobre modais, ás que non escapa ninguén so

pena de ostracismo máis ou menos declarado. O meu propio malestar, non terá

que ver cunha pasividade tranquilizada pola función profesoral? Certo, un uni-

versitario non é ante todo unha vedette ensaística, senón un profesor e un inves-

tigador; pero iso non exclúe a pregunta tanto polo que se ensina e investiga como

polo seu status. Todo o mundo do traballo se atopa sometido neste intre a unha

implacable loita de clases dende arriba, da que ata agora nos criamos altruístas

exentos. É a hora de saír da torre de marfil e loitar pé a terra xunto cos outros.

Mais non creo que poidamos. Unha cousa é falar e outra dar trigo. Os profesores

estamos xa a demostrar que, como calquera fillo de veciño, tentamos capear o me-

llor que se poida, cando non de aproveitar, a nova circunstancia. Fai ben a xente

en poñer baixo sospeita as nosas queixas. Teremos que radicalizalas na práctica, é

dicir: estender o seu radio, xuntalas coas que ata agora a universidade situou por

debaixo dela.  
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O pasado outono Traficantes de sue-

ños editaba un libro, compilado por Edu-Fac-

tory e a Universidad Nómada, que tenta

recorrer, nun momento de hibernación dese

conflito no estado español, a complexa cues-

tión das profundas modificacións que están a

ter lugar na universidade. Ese fenómeno non

se deixa acoutar á universidade europea, pre-

senta derivas múltiples e facianas diversas que,

porén, tenden a unha converxencia global. O

libro editado por Traficantes de sueños tenta

abordar esa reconversión da institución univer-

sitaria nun marco máis amplo que atinxa o ca-

rácter mundial deste fenómeno situándoa no

centro de interese do chamado capitalismo

cognitivo. Os artigos que o compoñen inciden

no carácter mundial dese proceso recollendo

situacións diversas: a externalización das uni-

versidades norteamericanas co fin de captar

novos mercados, notoriamente China e

Oriente Medio, a reestruturación da universi-

dade pública surafricana tralos recortes presu-

postarios, a imposición do EES en España ou

a precarización do estudantado en Francia. Ar-

tigos heteroxéneos dos que se pode, porén, ato-

par un diferencial: a insistencia no papel

central da universidade como espazo de produ-

ción, non só de coñecementos senón de sub-

xectividades, axial para a presente fase do

capitalismo. Un dos artigos, por exemplo, ana-

liza a función da débeda na conformación das

expectativas e dos xeitos de vida posíbeis dos

estudantes norteamericanos; outros textos in-

ciden preferentemente nunha perspectiva que

non se queda na constatación dese feito, senón

que insiste, no centro dese proceso, en posibi-

lidades inusitadas que o traben ou abran liñas

de fuga na súa dinámica. Os diferentes textos

de individuos e colectivos debuxan, como es-

pazo común para empezar a pensar na univer-

sidade como novo lugar de conflito entre

apropiacións e desapropiacións, lugares de re-

sistencia non nostálxicos co modelo pasado de

universidade e que tratan de investir doutro

xeito as potencialidades e os ocos do propio

proceso, así a insistencia na autoformación e

noutro xeito de produción de saber nos bordes

da universidade que parta do carácter de ben

común do coñecemento e impida o seu feche

pola lóxica da mercadoría. Debe salientarse o

esforzo de esbozar, a través da selección de tex-

tos, as diferentes derivas e os nodos comúns

no marco dun proceso que oscila entre a ho-

moxeneización e un xeito de inclusión diferen-

cial que producirá novas e, se cabe, máis

marcadas estratificacións. O libro combina

análises de autores individuais con manifestos

colectivos que artellan produción discursiva e

acción política, quizais a traza máis caracterís-

tica deses novos xeitos de resistencia. Queda,

tal vez, por facer unha análise crítica da dificul-

tade de artellamento entre os diferentes actores

integrados e dos xeitos de intervención posí-

beis nunha institución tan marcadamente xe-

rárquica e estratificada máis polo miúdo. En

calquera caso, a publicación do libro é algo

moi salientábel pois faltaban aínda hoxe mate-

riais cos que tratar de artellar un fenómeno tan

difuso e complexo como é a transformación

que está a sufrir a universidade.  

La universidad en conflicto: 

capturas y fugas en el mercado global del saber. 

Traficantes de sueños, Madrid, 2010.
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contextos



Nivel de superficie da análise. Apertura de liñas de debate. E despois gardar si-

lencio. 

Ensinar: ofrecer certeza e seguridade OU dúbida e tensión.

Hipótese 1. O coñecemento é contido. A aprendizaxe outorga un modelo de re-

presentación do mundo que afasta dos prexuízos, dos estereotipos, da confusión e do

erro. Ao saber un sábese e sabe que o que sabe se corresponde co real. Ideal socrático,

platónico, ilustrado. A educación emancipa, ao extraer da ignorancia dáse criterio

de decisión. O saber permite a regularidade, a previsión e o dominio. A educación re-

mite á transmisión do saber, para dominar, posuír. A ciencia é segura, fiable. Unha

ferramenta útil. Un instrumento de poder. O que sabe, pode. Obxectividade, univer-

salidade. Estabilidade. A ciencia é un ollo novo, o que realmente ve, co que observar

e interiorizar o que un mesmo é e o que as cousas son. 

Conclusión: débese ensinar para obter coñecementos que aporten certeza, se-

guridade. 

Hipótese 2. O coñecemento é proceso. A aprendizaxe é o resultado dun modo de

estar no mundo, dunha necesidade de completar a inmaturidade biolóxica humana.

Culturizar. Construír un saber como estratexia de comprensión e interpretación.

Creación ligada á destrución por outra creación. Ao saber un sabe que o que sabe é

ilusión, ficción. Erro. Perspectiva nietzscheana, foucaultiana. Un xogo de saberes

onde uns prevalecen e outros ceden. Xogo de metáforas dominante que se impón a

outros.

Conclusión: débese ensinar para inquirir, para fomentar a pregunta que xera

dúbida, tensión.

Inquiramos. É en verdade o que se considera coñecemento, coñecemento? Non

se trata dunha ilusión, unha ficción, unha máscara regrada, materializada -nas di-

versas materias- que ten unha finalidade de instrumentalizar, interesadamente, aos

que adquiran ese saber cara uns obxectivos de eficacia produtiva e rendibilidade fi-

nanceira? Non é ese corpo de saber –doutrina-, do que se lles dota, que se lles impón,

unha estratexia de poder e coacción, dirección e manipulación? 

Sospeitemos. Dende hipótese 2. A Verdade está ligada irremediablemente aos

sistemas e efectos de poder. E a Verdade é un instrumento de disciplinamento. O sis-

tema educativo. A educación, a aprendizaxe regulada, curriculizada, itinerarios, cur-

Educar 

para podrecer.

Thomas Hauser
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sos, materias. Non só ensinando contidos, datos –que se din- obxectivos, senón valo-

res -para conformar criterios de decisión-, actitudes -para afianzar tendencias de

conduta-, comportamentos –para estereotipar baixo regra respostas a situacións-.

Educación e disciplina, esforzo, traballo, dirixido a. Útil, eficacia, rendemento, prag-

matismo. Saberes que contan. Dos que obter cartos, produtividade, beneficio. Para

iso competir, ser o mellor é gañar diñeiro e facer gañar diñeiro. O rendemento implica

disciplina, organizar cientificamente non só os saberes, tamén as accións. Non facer

nada que non estea dirixido á consecución do obxectivo: o eficaz. Ensinar a ser unha

peza, un humano máquina dirixido pola máquina. Temporalidade dos cartos. 

O sistema educativo vinculado a mecanismos de poder, de control, de disciplina.

Incorporado a un sistema económico, o capitalista -mercantilista, fetichista, castra-

dor-. A función principal da educación é neutralizar a potencia creativa dos xoves.

Someter a posibilidade de pensar o mundo doutro xeito, pode que subversivo, para

asimilar e integrar, para producir, consumir e ser consumido. Perpetuando un

mundo, unha orde determinada de cousas.

Que é un profesor? Foucault: “un profesor, sexan cales sexan as súas opinións

persoais, en razón do seu estatuto de funcionario, perpetúa o sistema de transmisión

do saber que esixe o goberno, é dicir, a clase burguesa cuxos intereses están repre-

sentados polo goberno”[1]. O profesor é o ideólogo peor, xa que agocha as estratexias

de reprodución dun sistema enmascarándose trala fachada de obxectividade e cien-

tificidade neutra do saber que ofrece. 

Educar é podrecer. 

[1] FOUCAULT, M.: Estrategias de poder, volumen 2. Barcelona, Paidós, 1999,
pp. 32. A tradución ao galego feita polo autor.
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