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A universidade e a sociedade: uma relação intrincada 
Rotary Club de Faro, 18 de novembro de 2014 
 

Uma das críticas mais constantes às instituições de ensino superior (e que 
também tenho ouvido ser dirigida à Universidade do Algarve) é a de que vivem numa 
«torre de marfim» e «de costas voltadas para a sociedade». Independentemente de essa 
observação ser mais ou menos justa, mais ou menos comprovável, ela espelha uma 
perceção das comunidades envolventes a que um reitor não pode ficar indiferente. Por 
isso, pareceu-me adequado ao contexto em que me encontro propor uma reflexão 
sobre essa relação intrincada entre a universidade e a sociedade. 

O desenvolvimento da Revolução Industrial do séc. XIX originou, a partir daí e ao 
longo do séc. XX, uma enorme capacidade de produção de bens e serviços normalizados 
em quantidades massivas. Em resultado desse processo, a sobrevivência da economia 
de mercado passou a depender, entre outros aspetos, da existência de uma grande 
massa de cidadãos capazes de consumir esses bens e serviços, de modo a poder 
alimentar a cadeia em que se baseia a conceção capitalista da organização económico-
social. Daí até à especialização dos instrumentos que incentivam ao consumo foi um 
passo: as técnicas de publicidade e marketing foram ficando cada vez mais sofisticadas, 
com a finalidade de gerar um apetite cada vez maior em massas cada vez mais vastas de 
cidadãos, assim transformados em consumidores. E, com raras exceções, é isso que 
somos: consumidores. Por isso, também chamamos ao nosso modelo económico 
«sociedade de consumo». 

Não sendo economista nem historiador, interessa-me essencialmente analisar o 
efeito que essa condição pode ter em muitas das decisões que tomamos, nos valores 
por que vamos sendo orientados, ou seja, no modo como a nossa condição de 
«consumidores» contamina quase tudo o que fazemos e pensamos. 

O que é, hoje, um consumidor? Alguém que gasta, mesmo para adquirir alguma 
coisa que não lhe é essencial. Aliás, a sobrevivência do capitalismo massificado depende 
disso: de cada consumidor decidir adquirir bens e serviços, mesmo quando eles não lhe 
são essenciais. Quer isto dizer que a economia de mercado precisa de que uma parte 
das nossas decisões de compra seja acrítica ou movida por critérios alheios à 
constatação de uma verdadeira necessidade básica e essencial: estou em crer que, se 
todos nós fizéssemos depender as nossas decisões de consumo exclusivamente do 
critério da necessidade básica, o retrato do mundo ocidental seria totalmente diferente 
– e também mudariam radicalmente os valores dominantes e a nossa organização social 
e económica. 

Não é por acaso que um dos rotários honorários mundialmente mais célebres, o 
Papa Francisco, tem alertado insistentemente para a desumanização progressiva dos 
valores éticos e morais a que uma «sociedade de consumo» desenfreada pode conduzir: 
de facto, uma economia de mercado desregulada gera elevados níveis de egocentrismo, 
reduzindo a condição humana às relações de transação. Se não tivermos sólidos 
dispositivos de vigilância ética, rapidamente os valores supremos da solidariedade, da 
justiça, da paz, da liberdade serão substituídos por outros igualmente poderosos, mas 
produtores de elevados níveis de injustiça social e de desvitalização dos indivíduos e da 
sociedade. 

Todos os sistemas organizacionais ou profissionais produzem uma linguagem 
própria. Alguns dos conceitos-chave do nosso regime económico são os de «cliente», o 



2 

de «mais-valia», o de «mercado», o de «produto», o de «bem transacionável», o de 
«marketing», entre outros. Mais recentemente, tem-se insistido muito na palavra 
«empreendedorismo» para referir a capacidade individual de criar negócios de sucesso. 

Sendo da área das Humanidades, aprendi com os meus mestres que a linguagem 
tem usos próprios e usos figurados. Exemplifico: quando digo que um telemóvel é um 
produto, estou a usar a palavra «produto» no sentido próprio; quando digo que lucrei 
muito com o conselho de um amigo, estou a usar o verbo «lucrar» no sentido figurado. 
E também aprendi que há sentidos originalmente figurados das palavras que acabam 
por entrar na linguagem comum, passando a próprios: por exemplo, nas expressões 
«braço da cadeira», «dente de alho» ou «pé da página», ninguém estranha o uso das 
palavras «braço», «dente» e «pé»; pelo contrário, se eu disser que a minha mãe foi o 
meu porto de abrigo, todos compreenderão o que eu quis dizer, mas todos se 
aperceberão de que usei uma metáfora. 

Para além disso, os meus mestres ensinaram-me que a linguagem nunca é neutra 
ou ideologicamente vazia: mesmo que eu não me aperceba disso, as palavras que uso 
para exprimir a minha visão do mundo, as minhas relações com os outros, os meus 
sentimentos e emoções refletem sempre os meus valores, as minhas conceções 
ideológicas, os meus pontos de vista filosóficos, estéticos, emocionais ou outros. Volto 
a exemplificar: se, perante um acontecimento doloroso, eu disser que fiquei devastado, 
a palavra «devastado» imprime ao que disse um grau de dramatismo muito superior 
àquele que resultaria de eu dizer que fiquei triste ou muito triste. Este exemplo leva-me 
a uma última consideração sobre as questões da linguagem: é que se, por um lado, as 
palavras são uma tentativa de espelhar a realidade em que vivemos, por outro, elas 
também são fortes criadoras de realidade. De facto, alguém que, perante um certo 
acontecimento, diga que ficou devastado está a criar para si uma realidade 
emocionalmente muito mais intensa e difícil de resolver do que se dissesse que ficou 
triste. Por isso, alguns terapeutas que intervêm em contextos de depressão dos seus 
pacientes também tentam ajudá-los a alterar a linguagem que eles usam para se 
referirem a si e à sua vida, por haver indícios científicos de que a suavização da 
linguagem uma pessoa deprimida pode contribuir para a atenuação dos níveis de 
sofrimento em que ela se encontra enredada. 

Volto agora à sociedade de consumo e à sua linguagem, para estabelecer a 
relação entre essa tema e o tema que prometi tratar. 

Há uns minutos atrás, identifiquei algumas palavras próprias do sistema 
linguístico da economia de mercado: «cliente», «mercado», «produto», «mais-valia», 
«empreendedorismo», «marketing». Ora, estas palavras invadiram tanto o discurso da 
Universidade como o discurso sobre a Universidade. De facto, não é incomum haver 
quem se refira aos alunos como «clientes» ou ao «universo de candidatos» como 
«mercado». Um dos desígnios formativos atualmente atribuídos à Universidade é o 
«fomento do empreendedorismo». E um dos critérios de avaliação dos projetos em que 
a Universidade se envolve é frequentemente o das «mais-valias sociais e económicas». 
Tal acontece, por exemplo, na avaliação de projetos de investigação, em que um dos 
parâmetros obrigatórios das candidaturas a financiamento é a listagem dos «produtos» 
obtidos através da pesquisa que se pretende efetuar. E nos projetos de «transferência 
de conhecimento e tecnologia», o que é sobretudo valorizado é a «mais-valia» 
económica que eles trazem às empresas. O corolário da mudança de paradigma a que 
estamos a assistir é o facto de, atualmente, o curriculum vitae de um académico dever 
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integrar, obrigatoriamente, um capítulo dedicado à «produção científica», assim se 
transferindo um termo próprio da indústria («produção») para o contexto da criação de 
conhecimento. Na realidade, à custa de muito se usar essas palavras, vamos perdendo 
a noção de que, no contexto universitário, elas só podem interpretadas como 
metáforas. Essa perda de consciência faz com que elas também passem a ter o sentido 
próprio na universidade, mesmo quando esse é um contexto linguisticamente 
inapropriado. 

Não se pense, contudo, que este fenómeno diz apenas respeito aos agentes 
externos às instituições de ensino superior. Não: ele também é protagonizado por 
dirigentes académicos, professores, funcionários e alunos inundados pela linguagem da 
sociedade de consumo. E esta é talvez a prova mais relevante que aqui trago de que a 
Universidade, afinal, não vive numa torre de marfim, porque hoje a linguagem que 
domina o discurso académico está impregnada da linguagem que usamos em muitos 
dos outros contextos sociais em que aquelas palavras apresentam o seu sentido próprio. 
Daqui resulta uma abolição evidente de fronteiras: a linguagem que usamos para falar 
da atividade e da missão de grandes superfícies comerciais ou de grandes 
empreendimentos industriais ou da iniciativa bancária é a mesma que cada vez mais 
vamos usando para nos referirmos à atividade das instituições de ensino superior. 

Uma das queixas da sociedade relativamente às universidades é a de que 
«produz licenciados para o desemprego», ou seja, a de que na definição dos cursos não 
temos em conta «as necessidades do mercado de trabalho». Estamos no claro domínio 
da lógica da «oferta e da procura», não estamos? Feito esse diagnóstico, exigem-nos 
que, na planificação da nossa «oferta formativa» (outra expressão que assume a 
linguagem e os valores próprios da economia de mercado), exigem-nos que, na 
planificação da nossa «oferta formativa», tenhamos em conta o critério da 
«empregabilidade». Esta exigência política e social assenta no pressuposto de que a 
formação superior deve ter por finalidade primeira «a produção de profissionais 
altamente competitivos capazes de singrar no mercado de trabalho». Por favor ouçam 
bem o que acabei de pronunciar, porque as palavras que usei refletem uma realidade e 
criam outra. De facto, aquela frase poderia ser aplicada a uma fábrica de sapatos: 
também o objetivo de uma fábrica de sapatos poderia ser o de produzir sapatos de tão 
alta qualidade que eles se tornassem altamente competitivos no mercado a que se 
destinam, conduzindo ao sucesso económico da fábrica que os produz. E relacionado 
com esse desígnio está, evidentemente, o do custo: como é óbvio, essa mesma fábrica 
pretenderá conseguir atingir aquele objetivo com base no menor custo possível, 
justamente porque quanto menor ele for maiores serão as suas mais-valias. Ora, esse 
aspeto também já entra na avaliação do que é pedido ao ensino superior público: 
recentemente, um governante afirmou diante de uma assistência de académicos que a 
criação dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, de dois anos, nas escolas 
politécnicas, deveria ser realizada a baixo custo. 

Pergunto agora: é isto que queremos para a Educação? Queremos realmente 
que as escolas, as universidades, os institutos politécnicos tenham por missão principal 
«a produção de profissionais altamente competitivos capazes de singrar no mercado de 
trabalho»? Ao fazermos esta escolha estamos também a escolher o modelo de 
sociedade em que queremos viver, estamos a escolher reforçar ou depreciar os valores 
da sociedade de consumo. Vou tentar explicar o que acabei de afirmar. 
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Quando um aluno passa a ser encarado como um cliente e tudo à sua volta é 
coerente com essa perspetiva, estamos a convidá-lo a mudar a sua atitude perante o 
conhecimento, pedindo-lhe que ele a aproxime muito da sua atitude perante os 
produtos que encontra nas lojas. E que atitude é essa? Para responder a esta pergunta, 
analiso agora a relação que a maior parte de nós tem com os produtos que consome. 

Destaco alguns dos aspetos que me parecem mais negativos nessa relação: é 
quase sempre eticamente descomprometida; muitas vezes satisfaz necessidades 
secundárias ou supérfluas; visa a obtenção de um prazer efémero ou a prossecução de 
um objetivo de curta duração; amiúde promove a vaidade social; contribui para a 
padronização de comportamentos e gostos; alimenta vorazmente o sentido da 
propriedade exclusivamente individual e, consequentemente, do individualismo; é 
tanto mais eficaz quanto mais alienado for o meu comportamento enquanto 
consumidor. 

Ora, a transferência da linguagem desse tipo de organização económica para o 
contexto da Educação só pode igualmente transferir para ela os valores que ela veicula. 
Assim, a relação do aluno com o conhecimento num contexto em que a linguagem do 
campo educativo é conquistada pela linguagem do consumismo fica imediatamente 
contaminada pelos valores a ele associados. E assim o valor do conhecimento, para o 
aluno, passa a ser de outra natureza: em primeiro lugar, legitima-se que o conhecimento 
seja encarado pelo aluno como um bem consumível – o que significa que o saber deixa 
de ter valor intrínseco, passando a ser medido pelo fim imediato que permite atingir 
(sucesso num teste, sucesso na profissão, etc.) e por isso tantas vezes aparece associada 
à noção de estudo a noção de prazer ou desprazer; depois, por ser um bem consumível, 
o seu valor dura apenas até se esgotar o interesse do aluno por ele, como acontece com 
o consumidor perante o bem adquirido; depois, ainda, provavelmente é visto como 
sucessivamente substituível por outro melhor, à imagem dos objetos que adquirimos. E 
em que se transforma o professor, nesta equação? Numa espécie de vendedor de 
conhecimento, dentro de um sistema altamente concorrencial em que os alunos 
comparam os professores com os mesmos critérios que utilizariam para comparar 
vendedores de uma loja: apresenta-se bem, é convincente, está disposto a facilitar o 
negócio, vende bem o produto? E a escola e a universidade em que se transformam? 
Numa espécie de grande superfície comercial de venda de conhecimentos, uns mais 
aprazíveis do que outros, uns em promoção, outros mais caros, outros mais baratos, 
outros na vanguarda da moda, outros com aspeto desatualizado, etc. 

Mas para mim o acontecimento mais negativo de todos, sempre que deixamos 
que a linguagem da e sobre a Educação seja tão atingida pela apropriação da linguagem 
da economia de mercado, é o seguinte: ninguém imagina que o desígnio de um 
hipermercado ou de um centro comercial seja o de pôr as pessoas a pensar, a tornarem-
se cidadãos mais conscientes de si e do mundo em que vivem, pois não? Naturalmente, 
se, na qualidade de gestor de uma grande empresa comercial, eu propusesse ser esse o 
objetivo estratégico mais importante da empresa, seria imediatamente despedido com 
justa causa. Ora, esse é o objetivo mais nobre de qualquer instituição educativa. 

Estou com isto a defender que as escolas, as universidades, os institutos 
politécnicos não devem ensinar técnicas e conhecimentos essenciais para o exercício de 
uma profissão? Não. Considero que se deve exigir às escolas que formam médicos, 
professores, engenheiros, advogados, entre muitas outras possibilidades, que cumpram 
a finalidade de formar bons profissionais. Mas sempre que esse objetivo passa à frente 
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da formação para a cidadania, em nome de valores próprios da economia de mercado, 
na realidade estaremos a contribuir para formação de profissionais tecnicamente 
competentes, sim, mas acríticos, prontos a cumprir instruções, a meramente executar 
planos criados por outros e a exercer a sua profissão sem qualquer compromisso ético. 

Perguntar-me-ão: perante esta análise, o que pode ou deve um reitor fazer? 
Em primeiro lugar, ter consciência de que a universidade e aquilo que dela se 

exige está a mudar e compreender que tipo de mudança é essa. Em segundo lugar, 
alertar interna e externamente para as desvantagens de essa mudança não ser 
acompanhada de um enorme sentido crítico (afinal, um dos papeis mais importantes 
das academias). Em terceiro lugar, evitar ele próprio dar o exemplo do uso de uma 
linguagem desadequada, porque sabe que o uso da linguagem implica veicular os 
valores que lhe são intrínsecos. Em quarto lugar, promover um diálogo desassombrado 
com a comunidade envolvente, dirigindo-lhe perguntas exigentes, já que é à sociedade 
no seu todo que compete decidir o que a universidade pública deve ser. 

Uma das perguntas já a fiz hoje: é esta a Educação que queremos? Uma Educação 
do «marketing», dos «clientes», uma Educação para o «mercado», uma Educação da 
«mais-valia», do «empreendedorismo» no sentido restrito, da «prestação de serviços», 
da «produção» de conhecimento e de profissionais? 

Outra pergunta: o que a sociedade realmente quer da Universidade é que 
progressivamente deixe de existir qualquer marca diferenciadora entre o que nela se 
faz, os critérios que nela se usam, os resultados que nela se obtêm, os parâmetros de 
medição desses resultados, e aquilo que se pede ao setor empresarial? Se sim, então 
que vantagem trará a sociedade esse tipo de transformação das universidades? 

Outra pergunta ainda: que herança pretendemos passar através do nosso 
sistema educativo? É que, sendo a Universidade uma Escola, aquilo que nela se faz, o 
modo como se faz e as palavras que nela dominam são modelos éticos e estéticos para 
todos os que nela estudam. Por isso, a linguagem e as práticas universitárias fazem parte 
integrante do testemunho de uma geração perante as seguintes, configurando também 
o que se ensina e o modo como se ensina. 

Finalmente: perante este quadro em que, notoriamente, as Universidades foram 
invadidas pela linguagem, pelas práticas, pelos modelos e pelos valores dominantes da 
sociedade de consumo será sensato continuar a afirmar que a Universidade está de 
costas voltadas para a sociedade? 

A resposta é sim, se quisermos abolir ainda mais as fronteiras e as diferenças de 
função social. 

A resposta é não, se precisarmos de territórios a partir dos quais se possam 
construir alternativas aos modelos hegemónicos, territórios em que a Humanidade e a 
sua relação com a Natureza, a Humanidade e a sua História e a sua Cultura sejam 
efetivamente o cerne da preocupação e da ocupação de quem pensa, investiga, ensina, 
aprende. 

Um grande antropólogo das religiões, Mircea Eliade, escreveu, há muitos anos, 
que nas sociedades ocidentais se perdeu a noção do sagrado. Não estava ele a referir-
se ao sagrado enquanto marca distintiva das práticas religiosas, mas à capacidade 
humana de distinguir, na aparente homogeneidade do tempo e do espaço, a 
heterogeneidade de um tempo profano e de um tempo sagrado, de um espaço profano 
e de um espaço sagrado, ou seja, a capacidade de identificar tempos e espaços em que 
a experiência humana tem uma qualidade diferente, especial, íntima, antiquíssima e 
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universal. Ora, a sociedade de consumo desregrada é a mais profana das sociedades, 
justamente porque a sua aposta é a de, sob a máscara da multiplicidade e da variedade, 
produzir a homogeneidade. Ficarmos todos iguais, a fazermos as mesmas coisas da 
mesma maneira causará, seguramente, um enorme empobrecimento civilizacional. Se 
for esse o desígnio que efetivamente a sociedade reclama das universidades, o 
empobrecimento será ainda maior. 

Por isso – e termino –, do meu ponto de vista, a um reitor consciente do tempo 
em que vive cumpre uma dupla tarefa muito complexa e quase paradoxal: em primeiro 
lugar, contribuir para que a abertura da Universidade à sociedade não seja desregrada 
e causadora da total perda da sua identidade vocacional; em segundo lugar e em 
simultâneo, acarinhar e proteger algumas pequenas e muito frágeis torres de marfim 
que ainda por lá persistem. É que foi numa dessas torres de marfim que os grandes 
pensadores, os grandes cientistas, os grandes engenheiros, os grandes pedagogos, os 
grandes artistas produziram o conhecimento que fez avançar o mundo. E, na maior parte 
das vezes, o conhecimento tão importante que eles estavam a criar era absolutamente 
incompreensível para o resto da Humanidade sua contemporânea, só se percebendo o 
enorme serviço que prestaram à Humanidade muitos anos depois. 

Sejamos, pois, exigentes connosco próprios e com a sociedade em que vivemos 
e não queiramos que o corpo das Universidades seja geneticamente tão modificado que 
se torne irreconhecível. 


