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AS INCERTEZAS DA NOSSA MODERNIDADE 
E 0 IMPASSE UNIVERSITARIO * 

MOISES DE LEMOS MARTINS ** 

Em rigor, e possivel formular uma reflexao, mesmo uma reflexao 
sobre a Universidade, sem a necessidade de me perguntar de que direito 
o fa<,;:o. A institui<,;:ao que me convidou esta aqui presente para afastar esta 
interroga<,;:ao, e para afastar tambem a minha angustia, agora que balbucio 
as primeiras palavras. Alem disso, tendo-me acolhido no seu seio, ha muito 
tempo que a Universidade me investiu do poder de falar com autoridade 
e instituiu a minha palavra como discurso pronunciado por quem de direito. 

Este pequeno ex6rdio introduziu-me ja no cerne do nosso debate sobre 
a Universidade, pelo vies da linguagem. 0 discurso universitario, seja 0 dis
curso pedag6gico, seja 0 discurso cientifico, e urn discurso de autoridade. 
E urn discurso que tern credito, noduplo sentido do termo: tern autoridade 
e faz-se fe nele, acredita-se nele. 

* Intervenc;:ao feita a 18 de Maio de 1994 no debate organizado pela Escola de Enge
nharia da Universidade do Minho, em Guimaraes, sobre 0 tema « A Universidade no final do 
seculo xx », e que contou com a participac;:ao dos Professores S. Machado dos Santos, Presi
dente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Carlos A. A. Bernardo e J. Bar
bosa Romero, da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, e Rui C. Guimaraes, da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

** Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Minho. 
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Interessante e assim assinalar desde ja a imbrica<;ao entre a linguagem 
e 0 poder, que 0 mesmo e dizer entre a ciencia e a pedagogia, que sao lin
guagens, e 0 poder. Nao ha uma linguagem inocente nem urn poder mudo. 
Quer isto dizer que 0 bela ideal de inspira<;ao habermasiano que Michael 
Oakshott, Manuel Maria Carrilho e Boaventura Sousa Santos cometem a 
Universidade de fazer sua missao e seu destino a linguagem participativa, 
dialogica, cooperativa, conversacional, a procura dos universais da comu
nica<;ao, nao justifica a confian<;a que bern gostaria de poder dar-Ihe 1. 

Voltarei a este aspecto, mas antes de avan<;ar na minha reflexao, gos
taria de agradecer a Comissao Organizadora deste debate, e ao Professor 
Carlos Bernardo em particular, a gentileza de me terem convidado. E certo 
que 0 prazer de estar aqui presente teve que se conjugar com 0 enorme 
sobressalto que 0 convite feito sobre a hora em mim provocou. Mas, como 
e sabido, nem todos os prazeres sao tranquilos, e 0 que importa e que aqui 
estou, com muito prazer, 

Em 1968, a revista Analise Social, do Gabinete de Investiga<;ao Social, 
hoje Intituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, publicou dois 
«numeros especiais », urn numero duplo e urn numero triplo, ambos sobre 
«A Universidade no vida portuguesa ». 

Num testemunho dado sobre as origens das Ciencias Sociais em Por
tugal, escrito vinte anos depois, para 0 n.o 100 da Analise Social, escreve 
Sedas Nunes que estes trabalhos sobre a Universidade tinham chegado no 
melhor momento, uma vez que estava para breve a reforma Veiga Simao. 

Em 1969, a mesma revista publica urn extenso artigo de interven<;ao 
de Sedas Nunes, em co-auto ria com Miller Guerra, com 0 titulo «A crise 
da Universidade em Portugal - Reflexoes e sugestoes ». 

Tres anos mais tarde, em 1972, ainda a mesma revista publica urn 
artigo de Sedas N unes s~bre «A universidade no sistema de ensino por
tugues». 

Penso que estes trabalhos constituem 0 mais exaustivo e solido estudo 
acerca das Universidades e da sua popula<;ao docente e discente, desde 
sempre efectuado em Portugal. Mas surpreendem-me algumas considera
<;oes feitas a proposito pelo saudoso Professor Sedas Nunes. «Reuniu-se 

1 Veja-se de M. OAKSHOTI, «A ideia de Universidade », in Coloquio / Educa9QO e Socie
dade, n.O 3, Julho de 1993, pp. 21-34; de M. Maria CARRILHO, «Universidade: comunicar e con
versar », in Coloquio / Educa9QO e Sociedade, n. ° 3, Julho de 1993, pp. 13-20; de B. S. SANTOS, 
«A Universidade na p6s-modernidade», in Jomal de Letras, 31 de Outubro de 1989. 
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nesses volumes », diz 0 Professor, « urn imponente acervo de investiga<;:oes 
e artigos de interven<;:ao que [ ... J nunca mais permitiria a quem quer que 
fosse, Ministro ou nao, que quisesse escusar-se a enfrentar os problemas 
universitarios e a tomar decisoes, alegar, como de costume, que 'era pre
ciso estudar 0 assunto'» 2. De facto, conclui Sedas Nunes, « paticamente 
tudo ali estava estudado»: as estruturas eo funcionamento interno das Uni
versidades, as suas mudan<;:as em multiplos aspectos, as suas articula<;:oes 
com a estrutura social do pais, enfim a transforma<;:ao da massa estudantil 
numa for<;:a social e politic a 3. 

Ha em Sedas Nunes urn gosto de totaliza<;:ao a que nao e certamente 
estranho 0 seu longo convivio com Hegel e com Marx, como chegou a ser 
apanagio de todo 0 born cat6lico « progressista », se me permitem a utili
za<;:ao desta expressao datada dos anos 60/70. 

Estas considera<;:6es projectam tambem na ciencia urn designio 
redentor, que hoje parece bern falacioso. 

Mas ha igualmente aqui, nas palavras de Sedas Nunes, urn forte sen
tido do concreto e a consciencia de uma permanente responsabilidade 
clvica. 

Coisa curiosa, no entanto: praticamente tudo estava estudado sobre 
a Universidade e as solu<;:oes propostas eram moderadas 4. Sedas Nunes 
nao queria nenhuma revolu<;:ao, mas tao-s6 reformas. Ironia do tempo: por 
essa altura, « os professores nao queriam ouvir falar de reformas, e aos estu
dantes apenas interessava a revolu<;:ao» 5. Tudo estava praticamente estu
dado (expressao formidavel), e no entanto a analise meticulosa e as 
propostas moderadas nao impediram a revolu<;:ao. 

A revolu<;:ao fez-se, e a Universidade deveio outra. Nao aquela que tinha 
sido sonhada por Sedas Nunes. Para dar apenas urn exemplo, lembro que 
Sedas Nunes se batia pela existencia da licenciatura em Sociologia apenas 
em duas ou tres Universidades, tolerando, « com urn pouco de criatividade 
e de imagina<;:ao» (a expressao e sua), a existencia de p6s-gradua<;:oes nas 
outras Universidades do pais 6. 

2 Sedas NUNES, « Hist6rias, uma hist6ria e a Hist6ria. Sobre as origens das modernas 
Ciencias Sociais em Portugal», in Analise Social, n.O 100, 1988, p. 29. 

3 Ibidem. 
4 Ibidem, p. 31. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 47. AfinaI, niio contando com as p6s-graduac;:oes e os mestrados, e 

atendo-me apenas as Universidades publicas, existem hoje oito licenciaturas em Sociologia, 
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Vemos assim como ao gosto de totaliza~ao e a uma ideia redentora 
de ciencia, talvez seja prudente contrapor propositos mais modestos. 

Hoje, todo 0 sistema de ensino, Universidade incluida, volta a provocar 
em nos urn profundo desconforto. Ainda no sabado passado a revista do 
Expresso se the referia, num dossier intitulado «A gera~ao de 94 », que 
alguem tambem ha dias chamou de « gera~ao rasca », quando somos todos 
nos que estamos a rasca. E caracterizava assim 0 presente mal-estar: 
«Depois da contesta~ao universitaria, eis que explode a revolta do secun
dario. Espontanea, brutal e desenquadrada de partidos e associa~oes» 7. 

A revolta estudantil ilustra bern urn dos problemas da nossa moder
nidade, 0 da dilui~iio do nosso sentido da cidadania. A este problema aludia 
Eduardo Prado Coelho numa cronica que escreveu para 0 jornal 0 Publico 
do ultimo sabado. « Ha uma manifesta indiferen~a dos cidadaos em rela~ao 
a uma regular participa~ao politica », escreve Prado Coelho. « E 0 que existe 
sao apenas explosoes sociais muito violentas e irracionais relativamente 
desenquadradas em termos de organismos tradicionais, e que desaparecem 
com a mesma arbitrariedade com que apareceram» 8. 

Mas outros sao os problemas da nossa modernidade, e a revolta estu
dantil ilustra urn deles perfeitamente. 0 do individualismo, por exemplo. 
« Enquanto os nossos antepassados se sentiam enquadrados numa ordem 
cosmica que dava urn sentido e uma hierarquia as suas existencias », escreve 
ainda Prado Coelho, «nos hoje vivemos inteiramente sos e desgarrados no 
interior de urn mundo que se desencantou aos nossos olhos» 9. 

E isso, 0 mundo desencantou-se aos nossos olhos. Ou seja, ja nao temos 
uma visao finalista e teleologica da historia. Pelo declinio dos grandes ideais 
sistemicos do universalismo e do globalismo, caiu a ideia de uma raciona
lidade central da historia. E nao havendo urn sentido preciso para a histo
ria, deixou de haver causas colectivas que suscitem «herois », isto e, causas 
colectivas que suscitem uma pratica militante, uma etica de «partisan ». 

E assim, os jovens que se manifestam nas ruas, no melhor dos casos 
fazem-no festivamente e batem-se por causas corporativas (0 que nao e 0 

distribuidadas pelas cidades de Braga, Porto. Coimbra, Covilhii e Evora. todas com uma, e 
por Lisboa, esta com tres. 

7 Cf. Expresso/Revista. «A gera~iio de 1994», 14 de Maio de 1994. 
8 Cf. E. Prado COELHO, « Qual 0 sentido da minha autenticidade? », in 0 Publico, 

14 de Maio de 1994. 
9 Ibidem. 
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mesmo que causas colectivas), ou enHio limitam-se a realizar performances 
de grosseria, de agressao e de brutalidade. 

Mas alem da dilui~ao do sentido da cidadania e da irrup~ao do indivi
dualismo, podemos ainda apontar como problema da nossa modernidade 
a hegemonia da raziio instrumental, ou por outra, a hegemonia do paradigma 
epistemol6gico que conduziu a racionalidade tecnica e ao economicismo, 
com consequencias desastrosas. (Nao estou obviamente a fazer uma pro
voca~ao aos meus amigos engenheiros, ateporque as ciencias sociais e 
humanas tern vacilado e sucumbido, tambem elas, perante a racionalidade 
tecnica e 0 economicismo. Tern sido esse 0 paradigma dominante para 
todos). 

E 0 que e a Universidade na nossa modernidade? Na era da comuni
ca~ao generalizada (na era dos mass-media), a realidade universitaria 
afirma-se como uma multiplicidade de racionalidades locais, a que a lei da 
autonomia da expressao institucional. Quer isto dizer que a Universidade 
se converte numa realidade simultaneamente local e total. Ela e uma reali
dade heterogenea e especifica, e simultaneamente homogenea e global. 
Enfim, uma realidade fragmentada, como consequencia da crise das teo
rias da verdade e do fundamento e em certa medida tambem como conse
quencia da lei da autonomia, fecundada no entanto por uma condi~ao 
trans local, porque e essa de igual modo a nossa moderna condi~ao e a 
missao de sempre da Universidade. 

E este 0 aspecto positivo da presente situa~ao universitaria, onde 0 

relativismo cultural pode constituir uma chance de emancipa~ao e urn 
espa~o de liberdade. 

Mas a Universidade e tambem urn lugar onde se reflecte 0 desconforto 
da nossa modernidade. Mais, se olharmos bern 0 seu modo de funciona
mento, pode mesmo dizer-se que a Universidade concorre grandemente para 
este mal-estar societal. Numa escala superior a qualquer outra institui~ao, 
a Universidade fez seu 0 mito fundador da nossa sociedade liberal, socie
dade de livre circula~ao de pessoas e de saberes, em que se promete a uma 
multidao de individuos, inapelavelmente condenada ao esquecimento e ao 
anonimato, a redengiio pelo talento e pelo merito. Prometendo uma reden~ao 
mirifica, exacerbamos sim 0 individualismo, e nao deixamos de condenar 
multidoes a impotencia mais radical. 

Assim contribui a Universidade para a dilui~ao do nosso sentido da 
cidadania e para 0 refor~o do individualismo. Mas pode acrescentar-se que 
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a Universidade, mais que qualquer outra institui~ao, tern concorrido 
tambem para 0 triunfo da razao instrumental 10. 

Gostaria neste contexto de glosar uma historieta contada por Michel 
Foucault, no seu livro L'ordre du discours, que ilustra bern 0 mito sobre 
que assenta 0 nosso estilo de vida, e que funciona inteirinho portas adentro 
da Universidade. 

No dealbar do seculo XVII, 0 shogun ouviu dizer que a supremacia 
dos europeus no tocante a navegac;ao, ao comercio, a polftica, a arte militar, 
se devia ao conhecimento da matematica. Dai a querer lanc;ar mao a urn 
saber tao precioso foi urn pas so. Como the tinham falado de urn marinheiro 
ingles que possuia 0 segredo de tao maravilhosos discursos, mandou-o 
chamar ao seu palacio e prendeu-o. A s6s com ele, aprendeu matematica, 
com as lic;6es necessarias. Assim pode manter 0 poder e morrer de velhinho. 
S6 no seculo XIX, no entanto, e que houve matematica no Japao. (Fa~o-lhes 
notar que naoe inocente a referencia a matematica. Ela esta aqui por todas 
as linguagens formais, que servem a razao tecnica, a razao instrumental. 
E a historieta glorifica-a, fa-Ia triunfar). 

Mas a hist6ria nao acaba aqui. Ha nela urn segundo cenario, este 
europeu. Conta-se entaoque 0 marinheiro ingles, Will Adams de seu nome, 
foi autodidacta, urn carpinteiro de profissao, que por ter trabalhado num 
estaleiro naval, aprendeu geometria. 

A lic;ao da hist6ria e a de que « ao saber monopolizado e secreto da 
tirania oriental, a Europa oporia a comunicac;ao universal do conhecimento, 
o intercambio infinito e livre dos discursos» 11. 

Aqui esta urn tema que nao resiste a analise. A interacc;ao e a comuni
cac;ao sao figuras positivas que jogam no interior de sistemas complexos 
de restri~ao, de exclusao, de limitac;ao, de controle do discurso. Assim a 
cita{Jao e 0 comentario. Assim a doutrina e os modelos, afinal de contas a 

10 E na exacta rnedida em que ajuda a eternizar a fahicia de que 0 talento e 0 rnerito 
constituern a chave que concretiza as nossas expectativas de realiza~iio pessoal e social que 
a Universidade contribui para a dilui~iio do sentido da cidadania, aprofunda 0 nosso desen
canto, e da azo, nalguns casos, ao surgirnento de sentirnentos de agressividade. 

Tarnbern Boaventura S. Santos se refere it crise da Universidade que, em seu entender, 
recobre tres niveis: crise de legitimidade (instrurnento irnprestavel para a rnobilidade social, 

, a Universidade niio serve ja a dernocratiza~iio do pais); crise de hegemonia (0 discurso cienti
fico e hoje apenas urn discurso entre outros, pelo que niio pode julgar os outros discursos); 
crise institucional (a Universidade rnostra-se incapaz de responder it pressiio das exigencias 
sociais). Cf. Boaventura S. SANTOS, op. cit. 

11 Cf. M. FOUCAULT, L'ordre du discours, Paris, Gallirnard, 1971, pp. 39-40 
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teoria e a metodologia. Assim as disciplinas cientificas. Assim 0 ritual. E 
o discurso universitario, quer seja 0 discurso pedagogico, quer 0 discurso 
cientifico, e urn discurso de comentario e de cita~ao, de teoria e de meto
dologia, urn discurso de area disciplinar, urn discurso ritualizado. Rituali
zado, porque tudo esta definido quanta a qualifica~ao que os docentes, os 
investigadores e os alunos devem possuir. Ritualizado, porque tudo esta 
definido quanto a posi~ao que devem ocupar e quanta ao tipo de enunciados 
que devem formular, aquando de urn dialogo, de urn exame, de urn comen
tario, de uma li~ao. Ritualizado, porque tudo esta definido sobre os gestos, 
os comportamentos, as circunstancias e 0 conjunto de signos que acompa
nham 0 discurso pedagogico e cientifico. Ritualizado, enfim, porque no dis
curso pedagogico e cientifico esta perfeitamente estabelecida a eficacia 
suposta ou imposta das palavras, 0 seu efeito sobre aqueles a quem se 
dirigem e mesmo os limites do seu valor constrangente 12. 

E eu concluo ja. Talvez seja agora mais compreensivel a razao por que, 
na parte inicial da minha interven~ao, manifestei clara desconfian<;a rela
tivamente a missao e ao destino dialogicos que alguns cometem a Univer
sidade. Na ordem do saber nao entra quem quer: entra quem pode e quem 
tern 0 poder de impor a recep<;ao daquilo que diz 13. E nao ha merito nem 
talento que valham a multidao de individuos, inapelavelmente condenada 
a impotencia mais radical, na Universidade e fora dela. 

Poderia levantar mais duvidas sobre a Universidade, que sao afinal 
as duvidas que tenho sobre a nossa modernidade. Mas suspendo por agora 
a minha interven~ao, de modo a que 0 debate possa fazer 0 seu caminho. 

12 Cf. M. FOUCAULT, op. cit., pp. 40-47. Aqui se refere Foucault, num contexto distinto 
daquele que analiso, a estes sistemas de restric;:ao, exclusao, limitac;:ao e controlo da palavra. 

13 Este e urn ponto de vista que a obra de Pierre Bourdieu, no seu conjunto, tern pro
curado fundamentar. JIi agora, e justo referir que 0 tern conseguido com assinaIavel exito. 
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