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1. 
Vivemos tempos difíceis. Já não temos alunos, mas clientes. Já não nos dirigimos a candidatos ao 
Ensino Superior, mas a um mercado. Por isso, os mecanismos mais poderosos de atração de alunos, 
sobretudo para as instituições mais pequenas, são diretamente importados das técnicas do 
marketing. Já não contribuímos principalmente para a educação de cidadãos cada vez mais livres e 
conscientes, mas pedem-nos que formemos os futuros empregados com o perfil o mais adequado 
possível ao mercado de trabalho. O que fazemos no Ensino, na Investigação e na Extensão já não é 
medido em termos de benefício social, mas de mais valia. Termos um programa nacional de oferta 
educativa dirigido a alunos estrangeiros é visto como um contributo importante das Instituições do 
Ensino Superior para o aumento do setor da exportação. A relevância do conhecimento que 
produzimos é cada vez mais medida pelo impacto direto nos resultados das empresas. E uma das 
missões que agora esperam de nós é o fomento do empreendedorismo nas camadas mais jovens. 
A verdade é que o sufoco orçamental em que fomos colocados obriga-nos, por uma questão de 
sobrevivência, a mercantilizar os nossos saberes, fazendo de docentes e investigadores 
«prestadores de serviço» e «geradores de receitas próprias». Por isso, a primeira afirmação que 
aqui faço hoje é a seguinte: o financiamento do Ensino Superior é uma questão ideológica, uma das 
questões ideológicas mais importantes do regime. 
2. 
Ao tema do financiamento do Ensino Superior aparece quase sempre associada a velha questão da 
«fórmula de financiamento». Ora, a «fórmula de financiamento» de que se fala e que se quer pôr 
as instituições de Ensino Superior a discutir entre si não é mais do que uma «equação distributiva», 
na medida em que o seu objetivo é, tão-somente, o de identificar os «indicadores» que, 
multiplicados, divididos, somados, subtraídos, revele «com toda a objetividade» a percentagem do 
bolo geral a que cada uma das instituições públicas terá direito. E enquanto andamos todos 
entretidos e divididos a discutir o maior ou menor grau de justiça desses indicadores e dos 
algoritmos em que eles intervêm, fica de fora da discussão o problema central – que é o da dimensão 
do próprio bolo. É como se, antes do jantar, pusesse os filhotes a discutir entre si os critérios que 
devo aplicar para a distribuição mais justa possível da coxinha de frango que tenho para lhes servir… 
enquanto discutem – evidentemente divididos porque todos têm fome –, nenhum deles se lembra 
de se questionar ou de me questionar sobre se a coxinha de frango é suficiente para os alimentar a 
todos. 
A segunda afirmação que aqui quero deixar é a seguinte: a discussão da «fórmula de financiamento» 
sem um debate profundo sobre o bolo que através dela se reparte é uma ilusão – e essa ilusão 
esconde uma ideologia. 
3. 
Uma parte muito grande da sociedade portuguesa tem reclamado da atual política europeia que 
consiste na aplicação crua dos critérios dos países mais fortes aos fracos, do domínio total dos fortes 
sobre os fracos. Da Europa solidária de nações iguais entre si, dizem muitos, passámos para uma 
Europa da hegemonia das nações mais fortes, assim destruindo os próprios fundamentos do projeto 
europeu. Sou daqueles que pensam assim. 
Mas depois… depois olho para o meu país… e vejo que esse modelo de condução das políticas 
europeias que tanto criticamos fora está institucionalizado cá dentro. E também na discussão sobre 
o financiamento do Ensino Superior esse modelo está presente: há as instituições mais fortes e as 
outras, as mais «vulneráveis». As que foram bem geridas e as que foram mal geridas. E noto 
coincidências estranhas: os resultados, os indicadores mostram que todas as grandes foram bem 
geridas e todas ou quase todas as pequenas foram mal. Todas as que estão em grandes centros 
urbanos, em regiões demograficamente favorecidas, em zonas com intensa atividade industrial e 
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económica aguentaram-se, porque foram bem geridas; aquelas que se encontram em regiões 
periféricas, demograficamente deprimidas, economicamente mais débeis, não se aguentaram – ou 
aguentaram-se mal. Nos grandes centros urbanos e económicos estão, seguramente, os melhores 
gestores; às outras, devem ter ido parar os maus gestores. 
Lanço, finalmente a minha terceira e última ideia: o debate sobre a boa e má gestão das instituições 
de Ensino Superior não é um debate técnico, mas ideológico. 
 


