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A comunicação pretende refletir e discutir o papel das Humanidades no ambiente 

acadêmico voltado para cursos essencialmente de eixo tecnológico. Como professor de 

Filosofia de Universidade Tecnológica e de Instituto Federal, percebo em meu trabalho 

docente uma contradição: de um lado, as criações dos cursos e seus currículos 

apregoados a uma lógica de mercado que visam particularmente à profissionalização 

dos estudantes, onde o pragmatismo técnico é o mote para o acesso ao mercado de 

trabalho. No outro polo, os estudantes cursistas destes cursos tecnológicos, apontam que 

as ciências humanas, apesar de ter sua carga horária reduzida nos programas 

institucionais, são ferramentas questionadoras da realidade, que auxiliam na 

compreensão do mundo, das sociedades e dos indivíduos. Como entender tal paradoxo? 

As Humanidades são marginais ou essenciais na vida acadêmica? Antecedendo toda a 

discussão contemporânea sobre o assunto, Immanuel Kant (1727-1804), ao desenvolver 

seu Conflito das faculdades (1798) procurou tratar do problema geral das relações entre 

o saber e o poder, e do problema específico das relações entre a Universidade e o 

Estado. Em sua época, ao longo da segunda metade do século XVIII, houve uma 

crescente tensão entre as reivindicações das chamadas faculdades superiores (Teologia, 

Medicina, Direito) que estavam predominantemente dedicadas à formação profissional, 

e a faculdade dita inferior, a de Filosofia, para falar filosoficamente sobre questões 

teológicas, jurídicas e médicas.  Ora, a contenda histórica entre as ciências humanas e a 

técnica e tecnologia vem de longa data e o conflito paira no seio acadêmico de modo 

geral. Por mais que as universidades procurem dissimular, a sua organização de forma 

holística passa a ser aprisionada pelo mercado de trabalho, sua lógica e suas demandas 

capitalistas. Diante de tal público, que prima pela profissionalização, o todo da 

formação humanística tende a ser concebida como acessória quando não é vista como 

um empecilho no andamento do aperfeiçoamento tecnológico. Entender as 

Humanidades, em frente à formação acadêmica profissional tecnológica na 

universidade, como um desafio de pensar radicalmente e criticamente o significado do 



conhecimento, da cultura humana e, particularmente, da tecnologia, é o objetivo desta 

comunicação. 

 

 


