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Este artigo pretende analisar alguns traços que caracterizam, actualmente, a realidade do
ensino superior, com ênfase nas suas reorientações políticas e sociais. Atentando nas conse-
quências da globalização, das sociedades de informação e das exigências hoje colocadas à
educação superior, faz-se uma análise às repercussões pedagógicas ditadas por uma sociedade
do intercâmbio e da eficácia. A partir de duas orientações de natureza ética, procura dar-se
voz ao que se entende por um ensino superior justo e responsável, escutando um apelo demo-
crático que tem origem nele mesmo.
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Abertura

O título deste texto glosa um célebre ensaio de Walter Benjamin (1992), no qual se considera
a obra de arte face às condições de reprodutibilidade oferecidas pelo desenvolvimento da técnica.
Os pressupostos são conhecidos: as condições exteriores à criação (artística) afectam e determi-
nam seja a própria criação, seja o modo como é percebida e recepcionada, fruída e valorizada.
Nunca como hoje, se aplicarmos este horizonte à educação em geral e ao ensino superior em par-
ticular, estes pressupostos foram tão óbvios, principalmente quando falamos a partir das ciências
sociais e humanas, mais concretamente quando tratamos, assumindo uma complexidade episte-
mológica em permanente e justo questionamento, nas Ciências da Educação.

O ENSINO SUPERIOR NA ERA DA SUA
REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA

Subsídios para uma análise seguidos
de duas interpelações éticas
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As questões que se nos colocam neste artigo têm como pano de fundo uma dimensão de Ética
e de Justiça – de Ética como Justiça – envolvidas na formação superior em Educação, no modo
como o tempo e o lugar a reconsideram. O tempo é aqui o «hoje» de uma transformação em curso
que, como todas as transformações, carece do contributo activo de uma reflexão pluridisciplinar; o
lugar é o do ensino superior nos seus muitos lugares, pelas pessoas e profissionais que forma na
área da educação e no compromisso activo para com a emancipação pessoal e social. Na primeira
parte desta reflexão (1), analisaremos alguns factores relevantes de caracterização do ensino supe-
rior público, reconhecendo-o nas suas transformações e desafios. Numa segunda parte (2), socorrer-
-nos-emos de dois horizontes teóricos distintos, procurando antes de mais nada uma problemati-
zação transversal à envolvência ética dos desafios do ensino superior, nos compromissos socio-
educativos que se desenham desde o universo plural das Ciências da Educação.

1. Situação e transformações do ensino superior

Nada se caracteriza passivamente ou, melhor dizendo, nada na educação se deixa caracterizar
de modo acabado. O carácter intocável de uma paisagem ou de uma natureza morta não pode
constituir modelo para se caracterizar qualquer tipo de relação de ensino ou de aprendizagem, de
investigação ou de produção científica; em primeiro lugar porque eles são de ordem relacional e
em segundo lugar porque eles se definem em actividade. Neste primeiro ponto, ensaiamos uma
aproximação ao ensino superior que pretende respeitar o sentido deveniente e, de certa forma,
imprevisível e actuante do seu percurso. Abdicando da pergunta «o que é?», ensaiamos uma carac-
terização parcial a partir da questão «em que se tem transformado?», no reconhecimento de uma
profunda mutação em curso.

Estão ainda envoltas numa névoa de imprevisibilidade as consequências das convulsões que o
ensino superior tem conhecido ultimamente, fruto de uma globalização que acontece no interior
dos campi universitários associada a lógicas de mercado que teimam em impor ditames onde
outrora não cabiam. A relação entre a economia e os discursos sobre educação, o modo como os
vários poderes validam ou penalizam as práticas educativas e as instituições vão tecendo conse-
quências na representação social, na «função» e no ordenamento do ensino superior, hoje em fase
de profundas reestruturações.

1.1. O ensino superior e as lógicas de mercado

Há mais de três décadas, José Luís Aranguren alertava já para o advento de uma «universidade
tecnológica», que exprimiu com rasgos de alarmante actualidade:

14



Llamo «universidad tecnológica» a la organizada en forma estrictamente empresarial, como una enorme indus-
tria – «industria de la educación» – para la «fabricación» de esse saber tecnológico, inmediatamente aplicable, y
la correspondiente mano de obra (…) que la sociedad industrial necesita perentoriamente, y a través de cuya
formación (o deformación) integra en su seno (Aranguren, 1973: 78).

Retomar este sinal de alarme, mais de trinta anos após o seu rebate, implicará sempre reflectir
acerca dos efeitos da globalização na educação e, concretamente, na educação superior, procu-
rando conceder um novo caminho ao que Aranguren tinha previsto na expressão «indústria da
educação» aplicada ao ensino superior. E no mesmo lance em que se reconhece o poder visioná-
rio de Aranguren, admite-se também a falta de antecipação a que estamos condenados. É que o
real impacto da globalização sobre o ensino superior é imprevisível, em parte por ser ainda uma
incógnita o rumo que a pressão de um tempo poderá impor ao seu desenho. Dando razão a
Giddens (2002), a globalização não se limita a instituir o novo, já que assume o carácter de uma
revolução. Multifacetada, plena de forças em oposição, a globalização é geradora de choques ins-
titucionais, mais visíveis ainda quando a instituição em causa viveu sob a égide protectora da uni-
versalidade. De uma universalidade que, perspectivada desde uma arquitectura de feição medieval
e sediada em inspiração Iluminista – fundada, pois, numa concepção perfeitamente cartografável
de mundo e de universo, de ciência e até mesmo de distância –, tende a iludir diferenças que a
reconstroem numa espécie de realidade paralela. É o caso da universalidade universitária, como
de todo o ensino superior e, ousamos dizê-lo, de toda a educação. O esforço reformista que
actualmente paira sobre o ensino superior desvenda frequentemente a tendência de subjugação
ao mercado que atravessa horizontalmente a educação, subjugação esta que se torna mais sombria
e até contraditória quando nos posicionamos no contexto do ensino das ciências sociais e humanas.

Esta industrialização da educação, prevista no texto de Aranguren, é então um problema
extensível ao todo da realidade educativa, e tem a sua origem profunda em reconfiguradoras
mudanças culturais, em transformações de estilos de vida e sua leitura, a que correspondem,
necessariamente, mudanças organizacionais (cf. Magalhães & Stoer, 2002). Mas não é de despre-
zar, igualmente, a pressão exercida pela conjuntura económica internacional sobre o todo dos sis-
temas educativos, a que se associa a já referida transformação sociocultural reconfiguradora da
«função» escolar.

Em meados dos anos 1990, Boaventura de Sousa Santos (1994) identificava três factores de
crise com os quais a universidade se vem debatendo e que, dada a alarmante concretude que
entretanto adquiriram, revisita em texto recente (Santos & Almeida Filho, 2008). Na análise de
Santos, a crise da hegemonia, a crise da legitimidade e a crise institucional, respectivamente
explicadas pela multiplicação dos organismos legitimados de pesquisa, pela mudança na repre-
sentação social do ensino superior e pela progressiva imposição de padrões de eficácia na acti-
vidade científica, vinham persistindo numa gestão que, se as não resolvia, não permitia que se
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estendessem para lá do tolerável. Actualmente, porém, o modelo neoliberal de globalização,
entrando de rompante em todos os domínios da res publica e reforçando a secundarização das
políticas sociais, deu impulso necessário para a exploração comercial do bem público universitá-
rio (op. cit.: 19). Pela primeira vez, findo o processo de expansão do mercado nacional universi-
tário, entre os anos 1980 e 1990, e após o florescer do mercado transnacional do ensino supe-
rior, pode dizer-se que «está em curso a globalização neoliberal da universidade» (op. cit.: 20).

As grandes consequências deste fenómeno sobre espaços (e tempos) educativos, palpáveis
no desinvestimento do Estado, nas crises de financiamento e na inoculação das «virtudes» do
espírito competitivo incrementam o que já se chamou a «indústria do ensino superior» (Seixas,
2001: 213).

Particularmente em contextos socioeducativos, onde se manifesta um elevado grau de comple-
xidade epistemológica, uma aposta permanente na interdisciplinaridade e uma abordagem multi-
metodológica, o ensino superior nutre-se de uma exigência de formação de amplo espectro, a que
se associa a instabilidade no universo das profissões. É este, aliás, o campo onde contradições
imensas e preocupantes vêm ditando derivas, já que se a incerteza na profissionalidade dita a exi-
gência de uma formação integral, por outro lado é esta mesma incerteza que faz com que o
«público» para o qual se orienta o ensino superior (e que se torna cada vez mais orientador) exija
visões de empregabilidade imediata, que são meras e enganosas ilusões. Vítimas mais evidentes
são as formações que envolvem as ciências sociais e humanas, fortemente estigmatizadas com o
trabalho inexistente ou precário, mas por outro lado requeridas como motores críticos de
mudança no rumo que lhes dita a extinção.

A articulação entre modelos de globalização e mercados de trabalho é problemática e com-
plexa, sendo também um dos desafios colocados ao ensino superior. Já equacionado em múlti-
plos quadrantes, o feixe de questões com que nos encontramos não deixa de implicar perigos e
encruzilhadas, mas também determinações que, em parte intensificadas via Processo de
Bolonha, se impuseram de modo algo intempestivo nos curricula da educação superior em Por-
tugal. Algumas reformas e consideráveis reestruturações têm transformado o espaço de ensino e
investigação, com critérios nem sempre justificados no plano pedagógico e epistemológico, que
se vê por vezes submetido ou perversamente dissolvido em critérios estritamente económico-
-financeiros.

Esta tónica vem colocar importantes transformações no todo do ensino superior, desde a sua
organização interna aos desafios das suas aprendizagens, mas passando igualmente pelo modo
como concebe e como se relaciona com o trabalho. A conjuntura económica internacional
imprime uma tendência de imediatismo e de eficácia, que confere força à imposição crescente de
lógicas mercantis, de vocação tecnocrática, na educação superior e concretamente no modo como
se concebe o trabalho.
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1.2. O trabalho e o ensino superior

A história e a tradição universitária obriga a um exercício de crítica que sempre se associa aos
saberes e à formação humana, hoje contextualizados na democratização do seu acesso e na
expansão do seu público.

Desde os anos 1970 e 1980, o aumento drástico de estudantes no sistema binário do ensino
superior português conduziu à proliferação de ofertas formativas, o que denunciou contradições e
prefigurou novos desafios (Estanque & Nunes, 2003). Se a missão de produzir conhecimento
talhando a sua repercussão no plano social e criando novos(as) actores de conhecimento (op. cit.:
10) resumiu de algum modo a inscrição glocal do ensino superior, foi aumentando por outro lado a
pressão de sectores socioeconómicos, em escalada com a imposição de critérios mercantis sobre
espaços e serviços públicos. Vive-se hoje sob a exigência contraditória que assola desde o exterior
o plano educativo, com critérios que vão desde a «empregabilidade» até às mais localizadas (senão
mesmo paroquiais) exigências de adequação a contextos, e, por outro lado, a orientação que
obriga a educação superior a fomentar uma cidadania activa, participada e, de certa forma, ainda
por construir. É esta, aliás, uma das dimensões éticas inerentes ao todo da educação, e que se con-
cretiza de uma forma particularmente crítica no terreno da formação avançada e no horizonte das
Ciências da Educação: a educabilidade e perfectibilidade dos seres; a confiança numa transformação
social, alicerçada no que já Giddens (2002) chamava uma «utopia pragmática»; a necessidade de
uma educação permanente, inerente a uma profissão reflexiva formada desde a universidade.

Numa história socioideológica que remonta à Idade Média cristã, reconhece-se o âmbito mais
vasto da palavra «trabalho» face à condição instituída da palavra «trabalhador». Particularmente no
ensino superior, esta diferença pressente-se, manifesta-se, tendo como exemplo paradigmático a
ambiguidade semântica da «profissão-estudante». Sendo certo que o estudante trabalha, o seu
labor ora é tido como função exclusiva, legitimando-se, nos documentos oficiais ou semi-oficiais,
a escrita da palavra «estudante» no lugar reservado à indicação da profissão, ora é excluído do
circuito das profissões, por não lhe ser atribuível um valor de mercado. O estatuto de «trabalha-
dor-estudante», previsto em sede académica, imprime nas palavras um desdobramento curioso
em que se nota a estranheza disjuntiva de quem reconhecidamente trabalha e estuda, podendo
ser contemplado, com condições mínimas de trabalho, por algumas leis de excepção. Na palavra
«estudante» vive pois uma significação difusa, vaga e por vezes contraditória, ao mesmo tempo
repelida e compreendida pela palavra «trabalhador», numa oscilação que não deixa de ter inte-
resse face aos vários circuitos que hoje são convocados quando se relaciona trabalho e ensino
superior. Veja-se, a título de exemplo, a obrigação saída da Declaração de Bolonha em estipular-
-se horas de «trabalho autónomo» por cada unidade curricular no ensino superior, o que concre-
tiza – dando valor de mercado – o tempo mínimo que se imagina despender para o sucesso aca-
démico, perseguido pelos objectivos da profissão do estudante. A acção normativa é transferida
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directamente de uma imagem de produção à escala empresarial, concedendo uma escala mensu-
rável ao trabalho de escola1.

1.3. Reprodutibilidade técnica? A sociedade de informação

A influência crescente das novas tecnologias de informação tem sido não apenas factor de
desterritorialização do educativo2, como elemento cego de desagregação entre sujeitos, divididos
consoante recursos de acessibilidade numa era cibernética. Encontramo-nos com o que Stoer
admitia, na sequência de Wieviorka, como uma globalização que tende a ser, quanto a este
aspecto, mais fragmentária do que homogeneizante, o que em educação se traduz como o
aumento de distância «entre as funções socializadoras e educativas das escolas e universidades e
os universos psicológicos e culturais dos alunos e estudantes» (Stoer, 2001: 263).

É indubitável a incursão da tecnologia no todo do território educativo, numa altura em que o
digital parece fundir-se plenamente com o território da experiência humana. Surgida num fluxo de
continuidade, sem a densidade da história que a enquadra como apenas uma das dimensões da
evolução (Miranda, 2002: 35), a técnica dissolve-se numa instrumentalidade sem mediação
(Miranda, 1998), substituindo o chão concreto e historicamente situado da experiência humana
pelo presente eterno da linguagem da computação. 

Uma das montras desta tendência é justamente o ensino superior, não apenas por se reportar
directamente a uma tradição cultural e tecnológica, como também pela sua capacidade de resposta
científica, educativa e política à naturalização das tecnologias. Para além de uma responsabilidade
para com a justificação humana que sempre se apresenta para lá da mera instrumentalidade, o
ensino superior deve utilizar o seu potencial formativo como resistência ao predomínio das solu-
ções rápidas e aparentemente finalizadoras ofertadas pelo império da tecnocracia, que afectam o
mundo do trabalho, da educação como da formação. O que não se adivinha tarefa fácil, dada a
serenidade acrítica com que uma cultura tele-tecnológica vai seduzindo o universo socioeducativo.

Torna-se interessante acompanhar o trabalho de Marc Prensky (2001), na distinção estabele-
cida entre «nativos digitais» e «mutantes digitais». Na designação «nativos digitais», Prensky inclui
todos(as) aqueles(as) que nasceram e cresceram sob a égide das novas tecnologias de informação
e comunicação, com ênfase especial para a Internet, com plena acessibilidade e domínio dos
recursos e, mais do que recursos, moradas tele-tecnológicas. Dos «nativos digitais» distinguem-se,
na obra em questão, os «mutantes digitais», sendo esta última designação atribuída àqueles e àque-
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las a quem a escalada das novas tecnologias surpreendeu já em pleno desenvolvimento ou maturi-
dade, ou seja, professores e alguns alunos que, por razões diversas que não somente geracionais,
não são compreendidos na linha fundacional de uma morada dominantemente digital. Na linha do
que já Louis Porcher tinha previsto (Porcher, 1994, 1997), há consideráveis mudanças de perfil
entre os chamados «nativos digitais» e os designados «mutantes digitais», sendo que entre uns e
outros se desenham diferenças afectivas, sociais e cognitivas nem sempre igualmente afirmáveis
num espaço educativo ainda tradicional. Conjugando-se a ideia de uma «ciber-juventude»
(Baumard, 2008: 26) com um universo educativo de mutação lenta e nem sempre equilibrada,
assistimos a separações que não são apenas escolares, mas socioculturais. Os desequilíbrios entre
os «nativos» e os «mutantes» conduz a assimetrias e diferenças de oportunidades educativas, às
quais acrescentaríamos algumas considerações de carácter pedagógico e ético que não deixam de
se aplicar ao ensino superior. E que nele se projectam de modo, por vezes, quase descontrolado.

Pressupondo que toda a educação formal é, ela também, uma «mutante digital», e reconhe-
cendo no ensino superior uma tradição de arquivo, perpetuação e produção de saberes cujas tra-
ves mestras remontam à Idade Média, evidenciam-se desequilíbrios entre instituições e indivíduos,
bem como gritantes assimetrias no seio das próprias comunidades estudantis. Estes desencontros,
deixados para já ao sabor do arbítrio, trazem consequências internas e externas ao tradicional cir-
cuito universitário. Estas brechas não vão sem consequências, seja ao nível pedagógico, seja no
desenrolar do convívio com os saberes científicos.

i) As diferenças entre acessos e níveis de acesso, ou seja, entre «mutantes» e «nativos digitais»,
para utilizar a designação de Prensky, geram novas representatividades, bem como novos
modos de participação. Com a crescente aceitação das «moradas digitais» e a relativa impre-
paração de formas responsáveis de as habitar, são constituídas diferenças invisíveis de
classe entre quem tem e quem não tem acesso a elas;

ii) Tanto no plano pedagógico como ético-normativo, surge a necessidade de se criar hábitos
de recolha e de pesquisa com critério científico, que o ensino superior pressupõe mas que
os restantes níveis de ensino ainda dispensam. Uma vez mais, coloca-se em causa a cons-
trução do conhecimento em contexto escolar, no seu profundo desequilíbrio face a outros
contextos.

Exige-se aqui um esforço empático e, por outro lado, uma crítica não atenuável ao modo
como uma certa e transversal desatenção educativa, desde os primeiros anos de educação formal
ou informal, não atende à especificidade dos percursos informáticos, que tendem a levar prepon-
derância, no rumo educativo dos «nativos digitais» sobre todas as outras instâncias de cultura e
socialização. O esforço errático de introduzir normas, por vezes impostas institucionalmente de
cima para baixo, revela-se ineficaz justamente por não oferecer espaços de reflexão acerca das
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plenas acessibilidades das sociedades de informação, deixando assim que estas ganhem terreno
sobre aquelas. Lembremos, com Manuel Matos (2002: 15), que «a transcendentalização da tecnolo-
gia relativamente aos usos materiais de que é objecto representa uma condição fundamental e
indispensável à sua desmercadorização e, portanto, à sua conversão em ideal regulador do traba-
lho da própria ciência».

Paralelamente, esta reprodutibilidade técnica do ensino superior faz-se acompanhar de uma
dinâmica paradoxal, digna de uma vigilância crítica sem concessões por parte dos seus mais direc-
tos agentes. Os traços mais evidentes destas realidades contraditórias são, em nosso entender, os
seguintes:

• Responsabilidade social vs. imposição imediatista: a inerência ideológica de todos os discur-
sos que, de múltiplas maneiras, nem sempre claras, vão interferindo com as dinâmicas no
ensino superior é questão digna de uma análise crítica aprofundada. Pela primeira vez na
história, de alguma forma protegida e privilegiada face às tropelias do tempo, do ensino
superior, a influência destes discursos giza poderes e eleva hierarquias que atravessam os
modos de se fazer ciência. A exigência de soluções rápidas, de registos de eficácia por vezes
incompatíveis com uma postura investigativa responsável, restaura hierarquias científicas e
ramificações disciplinares que, de certo modo, replicam paradigmas anteriores no modo
actual de se criar (e avaliar) ciência, criando uma espécie de «etnocientificismo» (Correia,
2000) que ilude o seu real envolvimento político. Do outro lado temos uma necessária clari-
ficação ética, política e epistemológica que evidencia a responsabilidade social do ensino
superior, numa construção científica geradora de transformação social.

• Diversidade cultural vs. monolinguismo científico: uma educação superior tida como emanci-
patória, plural e democrática é essencialmente plurilingue. A exigência de internacionalização
que, com justiça, se impõe como tarefa de investigação não deve ser vista como finalidade em
si mesma, mas como modo de confrontação e avaliação dos investigadores, em diálogo cons-
trutivo com interlocutores distintos. O desafio permanente e convidativo da mestiçagem epis-
temológica e da diversidade cultural no contexto científico e investigativo do ensino superior
não é compatível com uma certa imposição monolingue que, no quadro de uma globalização
hegemónica, se concretiza na hegemonia de uma só língua e de um só idioma.

2. Duas interpelações éticas

Partindo desta caracterização parcial e tomando em linha de conta a relação que sempre se
tece entre ensino superior, sociedade e educação, gostaríamos de problematizar o presente con-
texto de um ponto de vista ético. Compreenderemos duas interpelações distintas, inencontráveis,
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mas quanto a nós amplamente consequentes quanto ao modo de ver e entender a missão de uma
educação superior, para lá das imposições exercidas por uma certa sociedade de mercado.

Qualquer destas interpelações move-se no pressuposto de que a responsabilização social do
ensino superior passa pela construção de mais e melhor democracia através de uma ideia de jus-
tiça cuja concepção e orientação prática se afirmam como tarefas prioritárias da investigação, da
educação superior e do que se considera ensino superior público.

2.1. Interpelação ética de matriz hermenêutica

A hermenêutica como regresso interpretativo ao mundo da vida, numa crítica à dimensão
meramente instrumental assumida pela especialização científica e pela imposição de um registo de
descarnada eficácia, é horizonte comum de pensadores tão distintos e tão fundamentais como
Habermas, Gadamer ou Ricoeur. A interpelação hermenêutica ao modo como se pensa e é pen-
sado, actualmente, o ensino superior prende-se com a ligação entre este e os contextos, políticos,
éticos e sociais, que se iluminam nas formas de abordagem, habitação e transformação do mundo
contemporâneo. A concepção de educação aqui subjacente está na partilha de um sentido que,
para lá do cálculo científico-técnico, se lê enquanto construção justa de um registo institucional
onde o humano vive mais próximo de si mesmo. Impõe-se então, antes de mais, uma diagnose
feita a partir dos discursos mais comummente protelados acerca do espaço, em profunda mutação,
do ensino superior. Sublinhemos então, em traços genéricos, o modo como o universo hermenêu-
tico desafia o tema que agora temos em mãos, abordando-o de uma perspectiva ética. Impõe-se,
antes de mais nada, uma distinção entre ética e moral que, pela mão de Paul Ricoeur, marcará dis-
tância do deontologismo do John Rawls ou da acção comunicativa de Habermas, guiando-nos
para um repensar da relação entre trabalho, formação e sua mútua implicação nos desafios hoje
colocados ao ensino superior.

Entre ética e moral encontramos o espaço que distingue «aquilo que é estimado como bom»
do que «se impõe como obrigatório» (Ricoeur, 1990: 200). A perspectiva teleológica do conceito de
ética, em Ricoeur, enuncia-se como pretensão a uma «vida boa [plena e feliz] com os outros e para
os outros em instituições justas» (op. cit.: 202). Analisando passo a passo os momentos conceptuais
desta definição, o autor começa por fazer notar a estrutura dialógica, garantida pela relação com
os outros e para os outros, da finalidade ética, que impede a sua definição de cair no domínio da
abstracção. Trata-se pois de uma filosofia da acção em que a praxis, inerente a uma «vida boa»,
ganha terreno e concretude na sua remissão «aos outros», complementada na referência a «institui-
ções justas». Esta distinção necessária entre a bondade da ética e a imposição da norma moral, lei-
tora respectivamente de uma tradição aristotélica e kantiana, não se dá numa lógica de contradi-
ção, mas de complementaridade. Uma complementaridade que, na esteira de Ricoeur, servirá 
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também como crítica de toda uma tradição moral da qual somos herdeiros e que entronca com as
questões da profissionalidade, cultura e formação, palavras-chave e temas candentes na actual
transformação do ensino superior. Vejamos.

Se associados ao exercício de uma profissão se encontram pelo menos as dimensões da rea-
lização pessoal, da responsabilidade e da capacidade de assumir obrigações, encontramos facil-
mente referentes morais, pessoais e institucionais que nos ajudam a traçar um desenho atractivo
para o que se entende como «profissão». Pessoas e instituições implicar-se-iam mutuamente,
numa profissão equilibrada e justa, com o contributo destas vertentes de profissionalidade. Mas
mergulhando a fundo na questão, encontramos factores delicados, interesses em colisão, factores
imensos e vários que são alvo de enormes e intermináveis disputas. Em qualquer deles, porém,
sobressai algo que não devemos desprezar no foro de uma profissão, qualquer que ela seja, mas
particularmente nas que se reportam aos domínios educativos e sociais: a dimensão crítica sobre
o trabalho, ou seja, o modo como cada trabalhador é agente do seu próprio trabalho, recons-
truindo-o de cada vez. Em contextos socioeducativos, face ao torvelinho de mudanças, de indefi-
nições e de variabilidades que qualquer profissional enfrenta, o trabalho, e, como tal, a investiga-
ção/formação que o cria, é intensamente reconstrutor de si mesmo. Nesta reconstrução, em que
não é alheia a necessidade da investigação educativa no sentido actuante e definidor do que seja
realmente «profissão», vive o plano eminentemente ético comum ao investigador, ao professor, ao
formando, num sentido colaborativo que ultrapassa o domínio estritamente normativo da moral
ou da deontologia.

É verdade, porém, que este sentido ético enfrenta hoje uma conjuntura que não lhe vai de fei-
ção, mas que é particularmente severa para o ensino superior, no modo como é visto, entendido e
avaliado pelos restantes actores sociais, mas muito particularmente para as áreas mais directa-
mente orientadas para questões socioeducativas.

A retórica da «excelência» e da «competitividade», as promessas de entrada directa no «mercado»
do trabalho e a correspondência com sectores até aqui arredados das organizações académicas
instalaram-se definitivamente na ordem discursiva do ensino superior. A escola e tudo o que é da
escola publicita-se; da mesma maneira que se abrem linhas de crédito para aquisição de livros e
de material escolar ou para financiamento de estudos, a bolsa de valores impõe-se progressiva-
mente nos quotidianos educativos ao ritmo da crise anunciada do Estado-Providência. O pano-
rama que se tem desenhado interessa-nos, não apenas pela sua inegável consequência em contex-
tos científicos e educativos no ensino superior, mas essencialmente pela vaga e ainda difusa orien-
tação ético-política que o vai contaminando globalmente. Desde logo pelas mudanças de relacio-
namento entre o Estado e as instituições, com a rotação das políticas de financiamento, bem como
com os conceitos e critérios de avaliação daí surgidos. Um dos riscos, talvez o maior de todos
eles, encontra-se bem patente nos efeitos do «Estado avaliador», que, «associado aos discursos da
modernidade tecnocrática, é essencialmente um discurso de mercado, tendo como conceitos-
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-chave a qualidade, a eficiência, a prestação de contas, a escolha, a diversidade, novas formas de
gestão, a produtividade, o consumidor e a avaliação» (Seixas, 2001: 220).

Ora, o perfil tecnocrático, se sobreposto à dimensão epistemológica e ética que deve predomi-
nar, necessariamente, no contexto académico e no todo de um currículo justo, implica uma per-
versão capaz de afectar ou mesmo invalidar o comprometimento ético-social, de cariz emancipató-
rio, que cruza os projectos educativos e formativos como os desenhos curriculares, e que inspira a
investigação educacional, particularmente em áreas científicas associadas à educação. Aqui, contra
uma certa tendência neoliberal que vem ganhando púlpito nas políticas respeitantes ao ensino
superior, torna-se necessário afirmar um sistema de ensino superior público, plurilingue e diversi-
ficado, definidor (e não subalterno) de concepções de trabalho e seus moldes. Numa palavra, cri-
ticam-se algumas das imposições prevalecentes nos currículos, como nos moldes de investigação e
de produção de conhecimento, seja no prolongamento de hierarquias científicas, com ênfase para
o critério de uma suposta e padronizada eficácia, seja no predomínio da língua inglesa que, se
tida como língua franca, é perspectivada de modo exclusivamente instrumental, empobrecendo
seja a diversidade idiomática seja o seu próprio horizonte cultural.

O que se entende por instituição e qual será realmente o seu papel no traçar de uma vida mais
equilibrada e mais justa? E neste sentido, qual o papel de uma instituição de ensino superior e qual
o rumo a determinar para a sua mudança? Para Ricoeur, uma instituição é a estrutura de uma
comunidade enquanto convivialidade (Ricoeur, 1990: 227). Isto remete o plano institucional para os
costumes e hábitos enraizados no comunitário, historicamente situados e em si mesmo irredutíveis
ao campo normativo das regras. Numa distinção aproximada e citada pelo próprio Ricoeur, Hannah
Arendt recorre ao termo «poder em comum», distinto de «dominação», para designar este plano de
organização plural e concertado. Com as questões da pluralidade e da concertação distingue-se o
«poder em comum» seja da mera imposição da autoridade seja de uma moral estritamente deontoló-
gica. Encontramo-nos num plano ético, enquadrados pela narratividade de uma comunidade histó-
rica (op. cit.) que se organiza no sentido da construção da democracia. A questão está, chamando
estas reflexões ao problema que aqui nos mobiliza, em saber até que ponto a comunidade educa-
tiva, prefigurada no ensino superior, entende essa construção democrática e como a direcciona eti-
camente. E até que ponto essa construção se processa de acordo com o apelo da diversidade, que
em última análise afasta o consenso como situação artificial e indesejável.

Sob crítica encontra-se necessariamente o agir comunicacional de Habermas que, na busca do
consenso, se orienta para uma razão única e impermeavelmente comunitária, ou seja, para um
«super-nós« de corpo único e unânime (Pereira, 2003: 27). Não cremos que o alcance unificador
dos consensos se possa elevar como sentido último do educativo, em qualquer dos seus níveis,
justamente porque a dissensão é, quanto a nós, um dos motores da democracia participativa e um
indício de pluralidade relacional que tece a justiça das instituições. Aqui, em consonância com
Ricoeur, a democracia revela-se como indissociável do conflito, considerando-se democrático «um
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Estado que não se propõe eliminar os conflitos, mas inventar os procedimentos que lhes permi-
tem exprimir-se e continuarem negociáveis» (Ricoeur, s.d.: 397). Por outro lado, numa outra ver-
tente da reflexão de Ricoeur, o fiel da democracia está na participação na decisão, idealmente
tomada por um número crescente de cidadãos (op. cit.: 398). O que não é dizer pouco, principal-
mente se falamos da relação entre ensino superior e globalização, bem como nos paradigmas de
gestão que são fomentados no acto de se reestruturar a educação superior, como bastião demo-
crático da democracia. O plano ético e o plano político intersectam-se claramente aqui, sendo per-
nicioso ignorar este cruzamento, seja no momento da decisão, seja no motivo da avaliação. Como
escreve Ricoeur, articulando uma hermenêutica do conflito com o necessário índice de negociabi-
lidade:

Os padrões de excelência correspondentes ao nível desta ou daquela prática vêm antes do executante solitário.
Este carácter cooperativo e tradicional das práticas não exclui, antes suscita a controvérsia, principalmente
quanto à definição dos padrões de excelência que têm, eles também, a sua própria história. Continua a ser ver-
dade, no entanto, que a competição entre executantes e a controvérsia respeitante aos padrões de excelência
não teriam lugar se não existisse na cultura comum de quem pratica um acordo suficientemente durável acerca
dos critérios que definem os níveis de sucesso e os graus de excelência (Ricoeur, 1990: 207, tradução nossa).

Profundamente imersas numa dinâmica relacional, como articulação entre a apreciação das
acções e avaliação das personagens por si mesmas (op. cit.: 209), uma interpelação ética de matriz
hermenêutica dá a pensar o modo de integração entre formação e acção, ou seja, entre os discur-
sos produzidos no interior de uma actividade científica e sua transmutação nas práticas, para lá
das soluções imediatas e, a médio prazo, imprevisíveis. Ultrapassando-se a cifra mensurável
comum aos critérios de mercado e à matematização da informação, encontramo-nos com uma dia-
léctica entre vida e formação, de tal modo que à exigência de uma formação ao longo da vida
corresponda um empenho vivencial no curso formativo.

2.2. Interpelação meta-ética ou contra-institucional

Antes de progredir no carácter absolutamente distinto desta segunda interpelação, uma muito
breve referência ao modo como colocamos em jogo, aqui, a palavra «educação», perfilhando uma
ideia que Nuno Fadigas baptizou com a expressão educação como acontecimento (Fadigas, 2003).
Trata-se de adoptar um sentido deveniente, transformador ou, se quisermos, performativo da
abordagem à educação, insistindo na ideia de que «educar é educar-se pelo (e com) o Outro. É
tornar-se, não é ser. É virtualizar, repetir num movimento permanentemente diferenciador a tradi-
ção e, assim, simultaneamente, permitir o emergir da autenticidade do próprio» (op. cit.: 212-213).
Mobilizando esta hipótese para o tema e, concretamente, para o posicionamento das formações e
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profissões em educação num debate acerca do rumo do ensino superior, não podemos 
deixar de reconhecer que uma educação enquanto acontecimento, enquanto produção de si
mesma para e com os Outros, não pode deixar de implicar um exercício plural de crítica sem con-
cessões para com uma certa clausura disciplinar, ramificada e hierárquica que sobrevive aos esbo-
ços reformistas e às transformações que se vão impondo, a partir do exterior, ao ensino superior.

A educação e especificamente as ciências que a servem e que a ela se dedicam directamente,
não prescindem de uma comunicabilidade permanente, de um endereçamento incessante que
ultrapassa a própria expressão, por vezes demasiado apressada, «interdisciplinaridade». Assegurar a
transitividade, a troca, a permuta no centro da formação/investigação em Educação e, para além
disto, pugnar pela diversidade linguística e cultural em que se locomove a sua produção científica
é servir a educação enquanto acontecimento, o que não deixa de implicar uma certa resistência
face aos acontecimentos. Tratar-se-á então de pugnar, no contexto do ensino superior, pela criação
científica na sua diversidade idiomática, sabendo resistir às forças da homogeneização discursiva,
como ao monolinguismo científico que se teima em impor, transversalmente, face ao universo
necessariamente diversificado que forma o ensino superior. Esta resistência é, em mais do que
uma medida, tarefa dos discursos da educação e sobre a educação, num alerta permanente e
actual sobre os perigos «da simplificação acelerada, da manipulação» como os da «subjugação da
investigação ao cálculo da rentabilidade imediata, do marketing intelectual» (Derrida, 2005a: 42),
em suma, dos mais candentes debates que assomam nos palcos do ensino superior.

Em A Universidade Sem Condição (2001, 2003), Jacques Derrida leva a cabo uma desconstru-
ção da universidade que, prezada e afirmada como resistência aos poderes científico-técnicos e
mediáticos hoje dominantes em praticamente todos os contextos, se afirma também como locus e
motivo para se professar uma outra justiça: uma justiça contra-institucional. Não estará aqui em
causa fazer uma leitura ao pé da letra deste rico e exigente texto, mas tão só enunciar alguns dos
modos como interpela directamente um certo desenho de ensino superior, convidando-o a tomar
palavra e afirmar-se na plena responsabilidade da sua missão – que é uma missão educativa e
social. O que se entende então por universidade sem condição, e em que moldes o seu desafio
reconsidera a um tempo o rumo acidentado das políticas no ensino superior e uma necessária for-
mulação renovada da própria palavra «educação»?

A universidade em desconstrução é/deverá ser nutrida por «uma liberdade incondicional de
questionamento e proposição» (Derrida, 2003: 9) de todos os discursos produtores de verdade,
deverá ser pautada por um direito de crítica (op. cit.: 12) permeável, se bem que vigilante, à etapa
de técnica «virtualizante» (op. cit.: 23-24) a que hoje nos sujeitamos. A sua incondicionalidade
advém, pois, de um princípio de resistência que nasce dela própria, na necessidade de resistir a
«todos os poderes de apropriação dogmáticos e injustos – políticos, económicos, mediáticos, ideo-
lógicos, religiosos, culturais, etc. É uma universidade independente, absolutamente independente
na sua prossecução da verdade: absolutamente livre» (Bernardo, 2001: 478).
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Na inflexão da palavra «universidade» vive um princípio de resistência incondicional, subja-
cente à sua obrigação maior de pensar, criar e (re)conhecer. Tal resistência é um dever público,
publicável, investido de uma noção de justiça que excede claramente o atributo «instituição justa»
que apreciámos em Ricoeur. Trata-se de uma justiça cujo poder se esvazia de qualquer versão hie-
rárquica, musculada e impositiva, para se formular como promessa de uma outra democraticidade,
em espectro no movimento permanente e irredentista do pensamento crítico que tem como
reduto o ensino superior. O seu poder reside pois – numa contradição apenas aparente – na sua
vulnerabilidade, tanto mais poderoso quanto mais vulnerável; ou seja, «porque é absolutamente
independente, a universidade é também uma cidadela exposta, entregue à sorte, pronta a ser
tomada» (Derrida, 2003: 16) – promontório de diferenças e de direito às diferenças – afirmada na
pluralidade de línguas, de idiomas, de produção científica. Daí que se aprecie também, nesta sin-
gular perspectiva da educação superior como veículo plural de uma outra justiça, a noção de tra-
balho e de produção intelectual.

Lembra-nos Derrida que o trabalho não se confunde com acto ou actividade, tampouco com
produtividade ou produção (op. cit.: 44-45). O trabalho, no dizer do filósofo, «supõe e situa o
empenho de um corpo vivo. A este atribui um lugar estável e identificável, ainda quando o traba-
lho se diga “manual”, “intelectual” ou “virtual”. O trabalho supõe pois uma zona de passividade,
uma paixão, a par da actividade produtiva» (op. cit.: 46). A esta noção de trabalho associamos a
noção de trabalho em educação e, a fortiori, a formação para o trabalho em educação, desafios
permanentes à dialéctica hoje exercida entre exigências de mercado e ensino superior. Um traba-
lho requerido por um compromisso que excede claramente o cálculo de qualquer função – o edu-
cativo perspectivado como transformação do social, na indeterminação permanente dos projectos
–, supondo por isso uma oferta formativa, um desenho curricular, um perfil de estudante coeren-
tes com esta noção pluralizada de trabalho. Trata-se da coerência para com o work in progress
onde progride todo o profissional de educação, que excede largamente – e necessariamente – as
exigências de um mercado de trabalho predefinido pela estipulação das suas «ofertas». Estamos no
plano da performatividade do educativo, performatividade esta que acontece e que se experiencia
preferencialmente a partir do ensino superior. E que o desafia, seja enquanto acontecimento, seja
enquanto experiência.

A educação enquanto acontecimento ecoa directamente na educação enquanto experiência,
devolvendo esta palavra ao sentido originário de travessia ou de viagem (Derrida, 2005b: 252), de
convívio e de contágio poroso entre áreas curriculares distintas convocadas pelo apelo plural de
um problema. Encontramo-nos aqui com o que entendemos como função das formações superio-
res em Educação no debate acerca das mutações do ensino superior, pelos lugares institucionais
destas indagações, mas também pelos desafios que as actuais invectivas ao ensino superior
impõem às concepções de educação. O nosso domínio e a órbita desta interpelação é, por exce-
lência, contra-institucional, sendo aqui necessário assinalar o que entenderemos por «contra-insti-

26



tuição». Não se tratando de uma mera postura de oposição, baseada num espírito de negação que
sempre acaba dependente da própria instância que nega, o que entenderemos como interpelação
contra-institucional giza-se na obrigação intrínseca – ao ensino superior, à universidade, como aos
domínios científicos e profissionais da Educação – «em questionar livremente a hegemonia, em
abrir e ocupar as margens» (op. cit.: 253) da tradição científica como da configuração universitária.
A afirmação de uma contra-instituição na educação superior conduz ao posicionamento da praxis
e do ethos do ensino superior como uma questão ético-política erguida no contexto de uma per-
gunta pelo todo da instituição. Uma pergunta que é em si mesma, como afirma Derrida, «o esboço
de qualquer coisa como uma contra-instituição» (op. cit.: 256). Torna-se importante devolver um
poder privilegiado de crítica que nasce tradicionalmente em sede universitária e que, em perma-
nente e necessária transformação, não deve abdicar de algumas das suas responsabilidades mais
firmes. Mais contra-institucionais, justamente.

Nota conclusiva

A educação ancorada num sistema público de ensino superior é, em si mesma, uma declara-
ção de democraticidade. Os contornos ético-políticos que sustentam o ensino superior público são
necessariamente evolutivos e, como tal, sujeitos a dinâmicas de mudança, o que não inibe a res-
ponsabilidade de se constituírem como sujeitos de dinâmicas de mudança. É importante equilibrar
esta dupla face de passibilidade/transformação, justamente para que se contrarie uma certa pre-
ponderância da sujeição, visível nos últimos tempos. Quando esse desequilíbrio acontece, ques-
tões de debate emergente tendem a aquietar-se no território ermo das evidências e do fatalismo,
face ao agrilhoamento num presente institucional sujeito a desequilíbrios e a oscilações.

Cumprir o que Santos designa por «democratização radical da universidade», fazendo com que
a universidade – e com ela todo o ensino superior – contrarie a «exclusão de grupos sociais e seus
saberes» (Santos & Almeida Filho, 2008: 42), de que ela mesma foi responsável, é não apenas um
compromisso a ser cumprido ao nível dos órgãos colegiais como uma postura de funda influência
face à dimensão pedagógica e percursos investigativos no seu dia-a-dia. Justamente porque a sua
vertente investigativa e interventiva (em questão em todo o trabalho social e educativo) se revela
irredutível a qualquer deriva mercantil, é necessário reencontrar a dimensão ética do ensino supe-
rior, o que não deixa de constituir uma missão de resistência: face a facilitismos e a retrocessos
científico-pedagógicos; perante critérios de monolitismo cultural e científico, que favorecem ape-
nas uma das vertentes da necessária globalização do ensino superior. Concretamente em território
socioeducativo, em que uma certa mestiçagem epistemológica se eleva no reconhecimento da
complexidade dos problemas, é importante que não se perca o manancial crítico que serve a pró-
pria inscrição político-social das suas áreas de formação. Se a educabilidade da pessoa humana
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funda o que se entende por acção e reflexão educativas, pressupondo também que os textos e
contextos do educativo tornam emergente uma postura dinâmica numa profissão reflexiva, então
educação e profissões de educação, em todas as suas instâncias, exigem um imperativo crítico em
ebulição permanente. 

Para lá da reprodutibilidade técnica, o ensino superior encontra aqui o veículo da sua deslo-
calização, que é também uma abertura ao diálogo, mantendo o compromisso que, no mundo, lhe
convoca a responsabilidade de ser voz de todos os mundos.

Contacto: Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico do Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 602, 4200-465
Porto – Portugal

E-mail: hugomonteiro@ese.ipp.pt
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