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Do deus geómetra de Timeu a Norval Baitello

Em Ponte de Lima, no norte de Portugal, existe um Parque de jardins, instalado na 
margem direita do Rio Lima. Esta instalação de jardins foi inaugurada em 2005 e 
todos os anos é eleita uma temática específica. O Parque compreende um fundo de 
jardins permanentes, como num museu falamos das coleções permanentes. E tem 
também jardins sazonais, como num museu nos referimos às coleções temporárias.

Em 2010, os jardins inspiraram-se na teoria matemática do caos, com referências 
aos fractais, à incerteza, às realidades complexas e às consequências inesperadas 
na nossa vida, decorrentes de uma qualquer alteração do seu curso habitual, com 
referência àquilo a que René Thom chamou de catástrofes2.

Os jardins do caos constituíram uma coleção composta por um conjunto de onze 
jardins. A lição que os acompanhou a todos foi a de que o caos semeia acaso, 
imponderabilidade, incerteza e imprevisibilidade na nossa vida. O caos assemelha-
se a um lugar vago, impreciso e indeciso, destinado a acolher as formas no seu devir. 
Podemos dizer que se trata de um espaço maleável, em que as coisas tanto aparecem 
como desaparecem, presas a traços ou vestígios daquilo a que chamamos memória.

Lembrei-me dos jardins do caos de Ponte de Lima, ao pensar no Professor Norval 
Baitello e no espaço que a sua obra ocupa na cidade – um espaço ténue, que acolhe 
formas imaginárias surpreendentes, formas que remetem para traços ou vestígios 
das metamorfoses por que passa, tanto a nossa civilização, como a nossa memória 
cultural, e que assinalam a grandeza deste semiólogo.

Um dos jardins do caos chamava-se O Jardim das Incertezas. Nele podia ler-se a 
máxima seguinte: “A ordem é um breve fragmento do caos, sendo o lugar de um 
controlo humano imaginário”. Ou seja, a ordem é uma ilusão de controle, um 
mero estado imaginário.

E a ordem é, hoje, no mundo contemporâneo, a mediação tecnológica, que 
está na base do processo coletivo de configuração e construção identitárias, 

2 Sobre a teoria das catástrofes em René Thom, ver Thom, René (1985). Parábolas e catástrofes. Trad. 
Mário Brito. Lisboa: Dom Quixote; e Thom, René (1988). “La place d’une philosophie de la nature”, 
Autrement, n. 102. Ver, ainda, Petitot, Jean (1977), Entretien avec René Thom. Mathématiques et 
Sciences Humaines, nº 59.
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e também de tecelagem e produção de memórias sociais. Esta ordem tanto 
compreende, por exemplo, posts em blogues e em redes sociais (que retomam 
vídeos, f ilmes, fotograf ias, cartazes e textos), como compreende novas 
formas de comunicação digital interatica (que convocam a programação 
e o design), como compreende, ainda, novas e multimodais textualidades 
(“hipertextualidades”).

Em todos estes casos, trata-se de uma atividade lúdica, que podemos apelidar 
de “bricolage”, retomando o termo utilizado por Lévi-Strauss para caraterizar 
o processo narrativo que constitui o mito. É a esta atividade lúdica, coletiva, de 
construção identitária e de produção de memórias, que Derrida (1967, pp. 418-
419) chama “mitopoiética”. E é, neste sentido, que eu leio O Pensamento Sentado 
(2012), A Era da Iconofagia (2014) e A Carta, o Abismo e o Beijo (2018), que são 
alguns dos livros mais emblemáticos do professor Baitello.

A declinação da vida e de uma obra como um jardim com plantas, ou seja, 
como uma “mitopoética”, obrigam-nos a um ofício de artesão, um ofício de 
poeta, de quem põe e dispõe flores, tal o deus geómetra de Timeu (Platão, 
2011). A nossa vida é, todavia, um jardim de ordem incerta, o que quer dizer 
perigosa, porque fazemos a experiência da vida como quem faz uma travessia, 
e não como quem faz uma passagem3. A passagem fala-nos de uma experiência 
controlada, dominada, sem mistério nem magia, ou seja, também sem poesia. 
E, no entanto, tudo na vida é, def initivamente, não controlado, o que quer 
dizer, travessia.

Podemos fazer a passagem de um rio, de uma para outra margem. Nas passagens 
existe a habitualidade de um caminho conhecido. Mas coisa diferente é a 
experiência de uma travessia, que nos coloca sempre em sobressalto, pela sua 
perigosidade. Fazemos a travessia de um oceano, de um deserto, de um mar de 
tentações… fazemos a travessia da vida como quem atravessa a noite, sonhando 

3 Tomo de João Guimarães Rosa (2001) o conceito de travessia, por si associado a uma viagem 
particularmente perigosa: “O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas cachoeira é barranco 
de chão, e água se caindo por ele, retombando; o senhor consome essa água, ou desfaz o 
barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso” (p. 26); “Assaz o senhor 
sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto 
muito mais em baixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito 
perigoso?” (p. 51).
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poder desse modo abrir bem os olhos. Era George Steiner (1992) quem numas 
notas para “redefinir a cultura”, nas condições que hoje são as nossas, nos advertia 
No Castelo do Barba Azul sobre a necessidade de abrir “a última porta para a 
noite” (STEINER, 1992, p. 5), porque “abrir portas é o trágico preço da nossa 
identidade” (Ibid., p. 141).

O Professor Norval Baitello não se tem enganado no fundamental. Declinando 
a vida e compondo uma obra tal um jardim com plantas, tem disposto flores 
como um poeta, com proporção, equilíbrio e justiça. E o seu trabalho artesanal, 
que artesanal é sempre o trabalho do pensamento, mesmo de um pensamento 
superior, como é este o caso, tem-nos reconduzido à palavra essencial, levando-nos 
a percorrer os lugares do invisível do visível, nesse trabalho de resistência, onde se 
estabelece o sentido de comunidade.

Ciência, memória e pensamento

Tem sentido uma ideia de ciência sem memória e sem pensamento? É esta a única 
questão a que vou procurar responder. E vou fazê-lo comparando dois modos 
de conceber a ciência em Portugal, representado um por António Coutinho, e 
outro por Sobrinho Simões, dois grandes cientistas portugueses, que também são 
médicos e professores universitários.

“A filosofia não é ciência e está fadada a desaparecer”. É assim que António 
Coutinho sintetiza o seu ponto de vista, na entrevista que concedeu, em 
junho de 2018, à Folha de São Paulo (6 jun. 2018). António Coutinho é 
médico imunologista. Criou a Unidade de Imunobiologia no Instituto Pasteur 
em Paris, tendo-a dirigido de 1982 a 1998. Dirigiu, também, o Instituto 
Gulbenkian de Ciência, em Portugal, entre 1998 e 2012. Durante o XIX 
Governo constitucional de Portugal (21 de junho de 2011 a 30 de outubro de 
2015), sendo Pedro Passos Coelho o primeiro-ministro, coordenou o Conselho 
Nacional de Ciência e Tecnologia, um órgão consultivo de cientistas, que 
teve como missão aconselhar o governo em matérias transversais de ciência e 
tecnologia. Na altura, era preocupação do primeiro-ministro estabelecer um 
plano de ajustamento para a Ciência. E explicou-o à Agência Lusa (9 nov. 
2011), nos seguintes termos: iria fazer alterações ao modelo de financiamento 
das unidades de investigação, concentrando os apoios financeiros “onde são 
cientificamente mais rentáveis”. A consequência imediata foi a de as Ciências 
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Sociais e Humanas passarem a ser financiadas a 15% do total do financiamento 
público para a Ciência, e não a 22%, como até então4.

Refletindo especificamente sobre o método científico, António Coutinho diz 
o seguinte à Folha de São Paulo: “[…] a singularidade está totalmente baseada 
na racionalidade […]. Em geral, a humanidade tentou de forma predominante 
perceber as coisas ou pela mágica, ou pela religião”. E embora o objetivo da filosofia 
seja o mesmo que o da ciência, “explicar o mundo e a nós próprios”, a filosofia 
“nunca progride”, porque “nós temos um bom processo e eles [os filósofos] não 
têm”. Em conclusão, “O que é o objetivo da filosofia vai ser resolvido pela ciência, e 
a filosofia vai passar à história”.

Vasto programa, embora fazer da ciência uma crença absoluta e do positivismo 
uma religião, não constitua, passe o paradoxo, pequena metafísica.

A origem desta metafísica não está, todavia, em António Coutinho. Data, 
antes, das primeiras décadas do século XIX. Foi em 1830 que Augusto Comte 
estabeleceu, no Curso de Filosofia Positiva, uma religião positivista. E para que 
não houvesse dúvidas de que se tratava de uma religião, chamou-lhe Religião da 
Humanidade e dotou-a mesmo, em 1854, de um Catecismo Positivista. É no Curso 
de Filosofia Positiva que deparámos com a lei dos três estados. Explica Comte 
(1978, p. 36): “O espírito humano, por sua natureza, emprega sucessivamente, 
em cada uma de suas investigações, três métodos de filosofar, cujo caráter é 
essencialmente diferente e mesmo radicalmente oposto: primeiro, o método 
teológico, em seguida, o método metafísico, e finalmente, o método positivo”. A 
lei dos três estados conduzirá, na visão de Comte, ao advento da Era Normal, onde 
a humanidade alcançará o estádio evolutivo final (estádio positivo), caracterizado 
pelo predomínio da Religião da Humanidade.

Como consequência desta religião da ciência e da tecnologia, assim como da 
sua racionalidade soberana, que pretende fazer passar à história a f ilosofia, há 
muito que a Universidade em Portugal, onde estão instalados os principais 
laboratórios de investigação, vai deixando de ter pensamento, para apenas 

4 A Fundação para a Ciência e a Tecnologia publicitou esta política científica através de um power point, 
enviado a todas as unidades de investigação, em começos de 2012, pouco depois da tomada de posse do 
XIX Governo constitucional.
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compreender números. Gerida como uma empresa, a Universidade passou 
a estar por conta da tecnologia, a ponto de parecer, hoje, que não há mais 
mundo de desempenho académico que necessidades de mercado, injunções 
f inanceiras, rankings de respeitabilidade e visibilidade mediática, e também 
agências de rating, que estabelecem o critério que valoriza a produção 
científ ica (MARTINS, 2002, 2013, 2015).

Por sua vez, em finais de 2013, numa entrevista concedida ao jornal Público, a 22 de 
novembro, Manuel Sobrinho Simões, médico e cientista de anatomia patológica, 
criador e diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da 
Universidade do Porto (IPATIMUP), sintetizou assim a sua análise sobre a política 
científica, que era então levada a cabo pelo XIX Governo constitucional: “Este 
Governo fez uma espécie de destruição criativa: rebentou com tudo”.

E sobre os critérios de avaliação da ciência, baseados na produtividade científica, 
considerou-os “terríveis”, antes de mais nada, por colocar os investigadores das 
Ciências Sociais e Humanas numa “situação de dificuldade”, quando “a sociedade 
portuguesa precisa, como de pão para a boca, de Ciências Sociais”.

 Mas, sobretudo, entende Sobrinho Simões que é mais importante a repercussão da 
atividade de investigação “no mundo científico e na sociedade do que o facto de se 
publicar numa revista com muito impacto”.

Por outro lado, sobre a ideologia empresarial e comercial aplicada à investigação, 
diz Sobrinho Simões “O empreendedorismo é criminoso, porque tem estimulado 
perversões. O cientista que é muito empreendedor deve ser um empresário. Os 
estímulos deste tipo podem acabar por ser um convite ao chico-espertismo” 
(SOBRINHO SIMÕES, 2013).

Entretanto, Sobrinho Simões declara à revista do semanário Expresso (25 ago. 
2018): “sempre fui um performer”; “descrevo-me pelo output, o mensurável”. 
Embora isso não chegue, porque “a definição do que sou é cada vez mais 
cultural”; “religiões, cultura, costumes, def inem-nos mais do que os genes”. 
“Não consigo explicar coisas como o gosto pela música”. Com efeito, “tudo o 
que é psicológico e sociológico escapa-me, não o domino, dominando o resto 
[o biológico]”.
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A ideia de Sobrinho Simões é a de que o avanço científico está, antes de mais 
nada, em “fazer uma determinada pergunta” (22 nov. 2013), razão pela qual “um 
investigador genial” seja precisamente aquele que “faz uma excelente pergunta”. 
Já a ideia de António Coutinho é completamente outra, não existe ciência na 
pergunta, mas na resposta, e melhor ainda, numa resposta progressiva, mas 
única, porque, como assinala, a singularidade radica apenas na racionalidade, no 
biológico, e não no cultural.

Compreende-se, pois, que para António Coutinho, as religiões, os costumes, a 
cultura, e enfim, a filosofia, sejam apenas empecilhos no caminho e más respostas 
na explicação do humano. É por não poder ser outra coisa, por estar como o 
paralítico do Evangelho, que podendo ver não anda, que a filosofia deve passar à 
história.

E é claro que num mundo assim, um mundo raso, sem história, sem memória e 
sem pensamento, assente na exclusiva racionalidade de uma ciência e tecnologia 
positivistas, as Ciências Sociais e Humanas não têm outra saída que não seja 
passarem também elas à história.

A minha questão articula-se em dois aspetos com a posição de Sobrinho Simões, 
opondo-se a António Coutinho. Por um lado, é problemático que a matemática 
seja uma linguagem com valor ontológico. Nem sequer os modelos matemáticos, 
que todavia são uma possibilidade teórica para qualquer ciência, me parecem os 
mais adequados para dar conta do que se passa com o sentido humano. Por outro 
lado, também é problemática a ideia da naturalidade do sentido, embora querer 
refundar as ciências do espírito como ciência natural tenha um ar bem moderno, 
com René Thom (1988), Jean Petitot (1985) e Per Aaug Brandt (1994). Trata-se, 
todavia, de uma questão muito antiga, que retoma um debate do seculo XIX.

Pessoalmente, permaneço, todavia, na tradição durkheimiana. Aceito que 
devamos estudar o social como coisa, embora entenda a sua explicação como 
social, e não como natural5. José Augusto Mourão (1999, p. 7), no seguimento 

5 Bem sei dos esforços de Radcliffe-Brown (1968), primeiro, e de Dan Sperber (2000), depois, para 
fundar uma ciência natural da sociedade e da cultura. Mantenho, todavia, sérias dúvidas sobre o lugar 
que é dado às coisas naturais numa epistemologia das representações. Pensando especificamente em Dan 
Sperber, confesso que, numa caraterização do social e da cultura, me parece excessiva a confiança posta 
na cognição.
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de Greimas (1966) e de Thom (1988), entende que a vida e o sentido vão 
a par, de tal modo que são formados conjuntamente. Concordo com este 
ponto de vista, se bem que me seja estranha a ideia de uma “física do sentido” 
(MOURÃO, 1999, p. 6). A ideia que privilegio é a de um sentido dialógico 
(MARTINS, 2017). E ao colocar a questão da “semiótica do visível”, entrevejo 
apenas formas, e não qualquer “substância”, contrariamente ao que chega a ser 
sugerido, para dar apenas um exemplo, José Augusto Mourão (1999), no seu 
texto clássico “Por um imanentismo aberto”. Confesso, alias, a minha irredutível 
dificuldade em falar de substância, quando se trata de ciência6. Por muito que 
não queira abrir mão dos critérios de juízo ultimo, faço minhas as palavras de 
Deleuze em Pourparlers: “os conceitos remetem para circunstâncias, e não para 
essências” (DELEUZE, 1990, p. 14-15).

Não me parece, com efeito, que a crítica dialógica, que permite quebrar com  
o imanentismo, imponha o regresso da metafísica, o regresso do ser à  
linguagem como presença plena. À critica dialógica basta-lhe, ao que penso,  
a nossa experiência da tensão com um outro, o acolhimento dessa alteridade e  
a figuração do novo. A ideia de “imanentismo aberto”, proposta por José  
Augusto Mourão, não pode deixar de ser senão o acolhimento no presente de 
um outro como enigma. A meu ver, não se justificam passos a dar no sentido  
de um outro substancial.

Da Universidade de Sokal à Universidade como aventura do pensamento

Em 1996, Alan Sokal, um físico da Universidade de Nova Iorque, viu aprovado 
na revista de estudos culturais, Social Text, o artigo “Transgressing the Boundaries: 

6 A ideia de que o sentido é natural e de que a natureza se exprime morfologicamente não é nova nas 
Ciências Sociais e Humanas. Sempre estas ciências fizeram uso de metáforas geológicas ou telúricas. 
Verdadeiramente novo é, todavia, o facto de podermos formular hoje esta questão no quadro da teoria 
das catástrofes de René Thom, já referidas, uma teoria geral das formas, das formas linguísticas e das 
formas naturais.
Fora deste enquadramento teórico, Pierre Livet e Ruwen Ogien (2000) organizaram um estudo coletivo, 
onde é relançada a controvérsia em tomo da natureza da realidade social. A essa controvérsia, que se 
ocupa do “modo de existência de certas entidades” e das “relações de dependência ou de prioridade 
entre elas”, dão-Ihes estes investigadores um estatuto “metafísico” (Ibid.: 7). Em contrapartida, Jean-
Yves Durand interroga-se, num artigo em que vêm à baila “sedimentos, estratos e falhas”, se não será o 
“terreno” (antropoIógico) uma “metáfora minada” (DURAND, 2001). Ao olhar deste antropólogo 
não escapou a deriva essencialista da metáfora geológica, que funde numa realidade única “o temporal, o 
telúrico e o identitário” (Ibid.: 133).
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Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity “7. À época, esta 
revista tinha uma revisão por pares pouco consolidada, e o artigo foi publicado, 
apesar de não passar de uma impostura. Sokal não perdeu tempo para se vangloriar 
da inverosímil proeza que conseguira, porque havia feito apenas uma paródia, e 
não um artigo científico.

Confessou que preparara uma emboscada às Ciências Sociais e Humanas e que 
a Social Text havia caído no engodo. O seu procedimento permitira-lhe, pois, 
desmascará-las, pondo a nu a sua inconsistência, sempre que não eram ciências da 
medida, mas apenas pensamento. O artigo fora estruturado em torno de nomes 
sonantes do pensamento, de modo a poder cair no goto dos editores.

Encorajado por esta façanha, em 1999 Sokal escreveu com o físico belga, Jean 
Bricmont, o livro Imposturas Intelectuais. Fê-lo em nome da ciência dos números 
e da medida – a ciência que dispensa o pensamento. Denunciando, deste modo, 
o logro das Ciências Socias e Humanas, sempre que eram apenas pensamento, 
concluiu que a ciência do pensamento era ignorante sobre a verdadeira ciência - a 
física e a matemática, por exemplo.

E foi assim que de uma assentada Sokal julgou ter-se libertado de nada menos 
que Feyerabend, Latour, Lacan, Deleuze, Lyotard, Baudrillard, Guattary, Virilio, 
Kristeva, Foucault, Bergson, Merleau-Ponty, Derrida, Morin, e Boaventura Sousa 
Santos, para referir apenas alguns dos nomes mais significativos do pensamento 
contemporâneo.

Logo em 1999, o matemático português, Nuno Crato, traduziu para português 
Imposturas Intelectuais, uma obra originalmente escrita em francês. Entretanto, 
por essa época, em 2002, o físico português, António Manuel Baptista, entendeu 
seguir as pisadas de Sokal e escreveu O Discurso Pós-moderno contra a Ciência. 
Obscurantismo e Irresponsabilidade, uma diatribe contra Um Discurso sobre as 
Ciências, livro que Boaventura Sousa Santos havia publicado em 1987 e ia na 12ª 
edição. E Nuno Crato não perdeu tempo, entrevistando-o de imediato para a revista 
do semanário Expresso. O título que deu à entrevista é em si mesmo significativo: 
“António Baptista. Em Defesa da Ciência” (Crato, Expresso, 9 de março de 2002).

7 “Transgredir as Fronteiras: Para uma Hermenêutica Transformativa da Gravitação Quântica”.
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Uma década mais tarde, a partir de junho de 2011, Nuno Crato estava à frente 
do Ministério da Educação e da Ciência, no XIX Governo Constitucional 
português. Teve, então, a oportunidade de defender, ele próprio, o conhecimento 
científico, impondo na Universidade a ciência dos números e da medida, contra o 
pensamento.

Mas o que fez Nuno Crato das Ciências Sociais e Humanas, que não são 
exclusivamente número e medida, mas pensamento? Dou um exemplo. Em 
2014, com três anos de execução da nova política da ciência, o Centro de 
Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho, viu 
o seu orçamento reduzido em 30%, viu reprovados para financiamento projetos 
avaliados como excelentes e reduzidas drasticamente as bolsas para formação 
avançada. Em 2013, esta unidade de investigação obteve uma única bolsa de 
doutoramento; em 2012, teve apenas um projeto financiado; e em 2013 não teve 
nenhum projeto aprovado8.

E o que é que se pode concluir, hoje, em 2019, sobre a Universidade no 
Ocidente? No fundamental, a Universidade no Ocidente é uma realidade sem 
pensamento e apenas com números9. É verdade que esta realidade não é recente, 
nem é um vento ruim passageiro, nem se prende sequer com este ou com aquele 
governo, deste ou daquele país - é uma tendência universal. Gerida como uma 
empresa, a Universidade apoia-se num tentacular controle tecnológico, assente 
em plataformas informáticas que maximizam as possibilidades da ciência da 
informação, favorecendo avaliações de reputação, assentes em rácios e métricas. 
Hoje, não parece haver mais mundo na Universidade que não seja a necessidade 
de responder, por um lado, ao mercado financeiro e ao mercado de trabalho, e 
por outro a necessidades de reputação, decretada por agências internacionais nos 
rankings que estabelecem.

8 Com cerca de uma centena de investigadores doutorados e uma outra centena de doutorandos, o 
CECS é, todavia, uma unidade de investigação em Ciências da Comunicação, avaliada como Excelente 
pelos peritos internacionais da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), sendo de resto o único 
centro de investigação português da sua área a obter tal classificação, em três exercícios de avaliação 
consecutivos (2007/2008, 2013/2014; 2018/2019).
9 Devo assinalar, todavia, que esta situação foi entretanto revertida. Em 2018, já o CECS viu aprovados 
pela FCT cinco projetos de investigação. E, em 2019, na avaliação das unidades de investigação pela 
FCT, viu serem-lhe concedidas 12 bolsas de doutoramento, além de um financiamento global, para três 
anos (de 2020 a 2023), de 2 milhões e 95 mil euros. 
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De facto, aquilo que faz, hoje, a natureza da Universidade é a ideologia comercial: 
as universidades são empresas; a educação são serviços; o ensino e a investigação 
são oportunidades de negócios; os professores são profissionais de serviços ou 
consultores; os alunos são clientes (MARTINS, 1993, 2002, 2013). E com o 
mercado financeiro e o mercado de trabalho a ribombar fantasticamente por 
cima da sua cabeça, além do fantasma dos índices de reputação a persegui-la, a 
Universidade faz manchete da sua excelência e da sua qualidade, que repousa, 
sobretudo, na ligação às empresas, ao empreendedorismo, à competitividade e à 
produtividade, enfim, ao número e à medida (MARTINS, 2015)10.

Alienada da sua natureza própria e equivocada sobre os interesses que acima de 
tudo deve servir, a Universidade tornou-se mais opaca, o que quer dizer, menos 
democrática, menos livre, e muito mais dependente de lógicas que lhe são alheias – 
lógicas que se por um lado são empresariais e comerciais, por outro, são burocráticas.

Instituição com números, sem pensamento, com o quotidiano académico a 
pulsar ao ritmo da máquina, numa desenfreada mobilização tecnológica para 
o mercado, para a estatística e para o ranking, a Universidade faz, além disso, a 
entronização dos procedimentos corretivos e ortopédicos, certificando no ensino e 
na investigação rotinas e conformidades, eficiências e utilidades.

Penso, todavia, que a Universidade deve ser outra coisa. Tendo como missão a 
salvaguarda das possibilidades da (a) aventura do pensamento, a Universidade deve 
ser encarada como um lugar de liberdade irrestrita, de “liberdade incondicional”, 
como em tempos defendeu Derrida (2001, p. 21). Cabe-lhe fazer do ensino e da 
ciência uma ideia, que encarne um princípio de “resistência crítica” e uma “força 
de dissidência” (DERRIDA, 2001, p. 20), ambos comandados por uma “justiça do 
pensamento” (Ibidem, p. 21).

10 Com efeito, em “A liberdade académica e os seus inimigos”, estudo que publiquei na revista 
Comunicação e Sociedade, em 2015, são bem desenvolvidos estes dois aspetos da transformação da 
Universidade, da palavra para os números, por um lado, e da sua mobilização tecnológica para o 
mercado, por outro, com o alastramento da ideologia empresarial e comercial (Martins, 2015, p. 409-
414). 
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