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Resumo: 

A reflexão tenta recuperar a ideia de Universidade e sua missão. Para tal irá fazer o elogio ao 

futuro convocando caminhos que a possam legitimar perante o contexto pós-moderno (contexto 

da eficácia, capital, número…). Esses caminhos de alguma forma já foram seus (recuperando 

um pouco da sua história) e devem continuar a sê-lo. Assim, a ideia de nação, comunidade, 

democracia, humanidades, artes, ética e ciência – devem constituir-se como pilares estruturantes 

e funcionais para que a Universidade possa dizer e fazer futuro. Neste envolvimento, talvez 

possamos afirmar  de que  só existe Universidade quando esta  estiver  ao serviço do homem no 

caminho da sua humanização total e radical. 
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1. Nota Introdutória 

A Universidade é um locus de excelência!Esta é a afirmação que todos gostamos de fazer; e agora - 

nestes tempos pós-modernos - gostariamos de continuar a fazer. 

Ao conhecimento cientificamente construído na Universidade pede-se também espaços de reflexão e 

crítica - crítica livre, larga, ética, sem deixar de ser rigorosa. De um rigor não determinista, mas um 

rigor que gosta do provisório; porque os tempos, os espaços, a sociedade, a vida e o homem são da 

ordem do provisório. 

 Ora, a Universidade parece ser um lócus privilegiado para tais carrilamentos. É neste contexto que 

emerge a nossa reflexão. Faremos, assim, uma incursão a essa instituição começando por chamar 



6562 

 

algumas realidades e constatações passadas e presentes; para depois tentarmos vislumbrar  

possibilidades de futuro. Para sustentar essas possibilidades, faremos o elogio ao conceito de nação, de 

comunidade (onde se joga a democracia), às humanidades e às artes, não esquecendo a ajuda de duas 

dimensões fundacionais do pensar e agir Universitário – a ciência e a axiologia. Vamos assim tentar 

dissecar estes cenários e, ao mesmo tempo, tentar emprestar um olhar eventualmente mais otimista. 

Muito se poderá dizer sobre o que é a Universidade e a sua missão. De uma forma simples, a 

Universidade é resultado da evolução do pensamento humano, que viu na formação humana, técnica e 

científica um dos fundamentos para a sua existência. A Universidade reveste-se como um instrumento 

de emancipação, reflexão crítica, produção, divulgação de conhecimento e cultura.  

A Universidade transformou-se, assim, num bem público, capaz de influenciar o bem-estar e o 

progresso das sociedades, pela constante (re)construção e (re)criação humana - ser, conhecer, 

progredir como  variáveis constituintes do saber humano. 

No entanto, parece que nem tudo é assim real/ideal. Perante os novos ventos pós-modernos, a 

Universidade parece estar a ceder nos seus pressupostos, nos seus conteúdos e na sua missão, vindo 

paulatinamente a transformar-se num bem econômico ao serviço do mercado e dos impérios de índole 

capitalista.  

 

2-A Universidade e as realidades historicamente (genuinamente) construídas  

Numa rápida análise ao sentido histórico, aos dilemas e desafios Chauí (2003), Estanque & Nunes 

(2003); constatamos que a Universidade é uma Instituição que tem como grande objetivo: produzir, 

preservar e divulgar conhecimento e valores (o axiológico). A Universidade reveste-se como uma 

mola de impulso para o bem social, quer seja local, regional ou global. Constitui-se, assim, como um 

instrumento ímpar na construção da comunidade, da cidadania, da participação e do sentido político. 

De origem monástica, tendo como referência a igreja e congregações religiosas onde  a título de 

exemplo destacamos (em termos de antiguidade/origem – Séc.IX....XII), a Universidade de Bolonha, 

de Salamanca e de Coimbra - tinham como grande objetivo a formação humanista e científica. Esta 

Instituição, num primeiro momento, sustentava a sua dinâmica na leitura e releitura dos clássicos, 

associado a formações mais técnicas como a formação médica (doutores), advogados (direito) e 

engenheiros (construções). 

Este fenômeno (lócus institucional) durou até ao século XVII, altura em que o Estado chama a si essa 

responsabilidade, muito influenciado pelos ideais da revolução francesa, do Iluminismo, e dos ideais 

liberais. 

Destes fatos (sentido histórico), várias foram as práxis que se estruturaram: 
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a) A emergência de novos campos formativos e educativos, acrescentando o ensino da  História, 

Filosofia, Línguas Clássicas, Economia Política e Investigação a esses campos  associada; 

b) A liberdade de pensamento e de investigação (liberdade intelectual) eram os princípios imperativos 

da vida Universitária. A (livre) investigação não devia ser limitada por restrições políticas e 

ideológicas; 

c) O aparecimento de um sistema colegial (conselho científico autônomo, independente...) que tem a 

capacidade de dizer a última palavra (recomendação) em relação ao que podia ser ensinado, escrito e 

investigado; 

d) O que era ensinado, escrito, investigado era resultado de um diálogo e de uma cumplicidade natural 

– diálogo e revisão entre pares internos e de importância social; 

e) A Universidade também tinha como objetivo a criação de elites, mas também de cidadãos que 

celebrassem a idéia de Estado/Nação. Os alunos saídos da Universidade estavam preparados para a 

“coisa” social. Estes alunos estariam comprometidos política e eticamente com o social. Eram 

estimulados a promover a mudança num processo continuadamente construtivo e crítico. Pensadores 

originais de raciocínio independente buscariam soluções para problemas abertos que estejam no 

âmbito da vida real. 

Se do ponto de vista das intenções a Universidade de hoje ainda mantêm (pelo menos de forma 

implícita) estes ideais, ela, no entanto, parece demonstrar outros caminhos de mudança/crise. 

 

3-As realidades presentes (a pós - modernidade) 

Com a segunda metade do Séc.XX, a Universidade (1) (pública) vive num processo de mudança no 

contexto pós - moderno (2). Alguns autores, como por exemplo, Sousa Santos &Almeida Filho (2008) 

preferem falar em crise. 

Neste contexto, podemos fazer emergir três vértices de mudança (crise): 

- Mudança de hegemonia, que vinha desde a Universidade Medieval - igreja católica romana;  

- Mudança de legitimidade e Mudança institucional, resultado do processo de globalização, 

mundialização associado ao cenário do neoliberalismo. 

Vamos aqui centrar-nos na crise institucional (que abarca a hegemonia e a legitimidade) e que tem 

implicações na dinâmica científica e ética. 

Assim, podemos afirmar, com algum acerto, que existem pelo menos três ordens de razões para tal 

mudança (Institucional): 
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1ª Razão - Mudança da tradição: De uma Universidade preocupada com a produção e divulgação de 

saberes (idéia nascida no helenismo e depois renascida na idade média pela universidade formal) 

através da cultural (alta cultura), do pensamento crítico, criativo, que pretendia produzir e difundir 

ciência, arte e cultura - ou seja, construir o homem e o saber humano. Para uma Universidade invadida 

pelo capitalismo, pelas tecnologias de informação e comunicação regidos por critérios de eficiência, 

produtividade e eficácia (3). Desta evidência, uma primeira idéia a reter: A passagem de uma ordem 

qualitativa materializada (espiritualizada) na capacidade epistemológica ligada à cultura, 

democracia, equilíbrio, justiça… (que se marginaliza) para uma ordem quantitativa. Esta ordem 

parece  dizer que, dentro da Universidade, também é possível (é exigido), a dinámica Produtividade 

(investigação para a produtividade) (4) e vem dizer mais (quase em jeito de pequena provocação), que 

é possível fora da Universidade construir e produzir saberes, fazer a creditação, qualificação e 

avaliação… Estes aspetos contribuíram para a crise de hegemonia e legitimidade Universitária.  

2ª Razão - Mudança de atitude do Estado. Com a primeira mudança (da tradição), a autonomia 

científica e pedagógica da Universidade “deixou de estar” (como estava) na dependência financeira do 

Estado. Por tradição, como temos vindo a referenciar, o Estado e a sociedade viam a Universidade 

como um bem público, como um alicerce na construção de um projeto nacional. A mudança de atitude 

do estado (pressionado por políticas de globalização neoliberal, políticas de extensão) levou a uma 

descapitalização da Universidade, levando esta a procurar outras fontes de rendimento. Este fenómeno 

teve (tem) implicações na investigação, na produção e divulgação do conhecimento. Paradigmático 

disso é a produção de investigação/artigos com impacto…impacto de quê? e para quê? Este fenómeno 

acaba por ter implicações dentro da Universidade, em particular entre os seus alunos, que deixam de 

ver a produção do saber para eles e com eles. Deixa de existir um património interno, deixa de existir 

um conhecimento vivo. 

3ª Razão - Do bem comum (axiológico, cultural…) para a exploração comercial. As duas mudanças 

anteriores criaram condições para a emergência do mercado Universitário de exploração comercial, 

assente na mão-de-obra qualificada (o alimento capitalista). Com este fenómeno, poder-se-á, agora, 

falar em lucro, globalização, comercialização, transnacionalização do mercado Universitário (5). 

Estas mudanças são assim sustentadas pelas amaras e manipulações político - económicas. Assiste-se a 

uma investigação que é agora controlada por fundações científicas, econômicas, sociais e por agências 

de financiamento de pesquisa. São essas instituições que constroem e fornecem equipamentos. Em 

contrapartida, exigem que se investigue para eles, fazendo com que a independência da pesquisa 

Universitária deixasse de existir. 

Por outro lado, os constrangimentos (controle) da liberdade intelectual pela emergência de linhas de 

investigação de caráter produtivo, eficácia é efetivo. Já não existe pares e revisão interna. Tudo é feito 

externamente (pares externos - controle e manipulação). 
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Estes fenômenos vêm estimular o carreirismo acadêmico fazendo com que muitos professores e 

investigadores fizessem sempre o mesmo. A mesmice investigativa (mesmos problemas) de cariz 

autopoética e agendas de pesquisa levavam, muitas vezes, a pesquisas inúteis, não considerando, por 

exemplo, os problemas sociais. 

Por sua vez, os alunos saídos da Universidade parecem estar preparados para a dimensão econômica e 

não para a dimensão humana e social. Parece assistir-se a uma Universidade fechada a pessoas e 

aberta à economia (capitalismo acadêmico). Os alunos deixam de ser agentes de mudança, inovação e 

bem-estar social, para serem prisioneiros e trabalhadores por conta de outrem - a economia. 

Não é por acaso que hoje, perante a emergência do neo-capitalismo (feroz), se reclama uma outra 

Universidade, que seja capaz de recuperar e desenvolver o sentido do saber humano, social, cultural e 

artístico, que parecem ser afinal os pilares da felicidade - como aliás nos tinha iluminado a tradição 

helénica. Mais do que uma forma de conhecimento, a Universidade é uma forma de ser, de ser mais,de 

dar mais ser... 

Não é por acaso que hoje se tem consciência que é preciso (!?) anular as promessas políticas e mitigar 

os projetos de dominação ideológica (elites…) e económica do imperialismo capitalista. 

Não é por acaso, que hoje se tem consciência (!?) que a Universidade está a perder o sentido 

axiológico em detrimento de uma burocracia estatal/vertical (agora mundial),que controla e mina o seu 

projeto fundador. 

 

4. A Universidade hoje – constatações empíricas e possibilidades de futuro 

4.1 – Constatações empíricas- um olhar à Universidade Portuguesa 

A Universidade, como temos vindo a referir, carrega consigo um dos traços mais distintivos e 

atemporais do ser e do fazer humano – a criação, a preservação e a divulgação de conhecimento e 

cultura. É uma instituição de saber técnico e humano. 

Numa rápida análise à Universidade atual (vamos centra-nos na realidade Portuguesa – que 

conhecemos melhor) - pelo olhar empírico - parece que esta vive sufocada por paradoxos, 

contradições, levando ao aparecimento daquilo a que podemos chamar as duas universidades. 

Temos assim, por um lado, a idéia da universidade tradicional (que acaba na sua essência por 

continuar a ser moderna) que se constitui como espaço de cultura, tolerância, independência e ao 

serviço do bem público – universidade genuína (romântica). Por outro lado, temos a idéia de 

universidade a que vamos chamar de dominante (pós-moderna) e que tem como característica forte ser 

econômica e mercantilizada. Presa às amarras econômicas, esta universidade importou para o seu seio 

novas linguagens/palavras como: excelência, gestão, competitividade, internacionalização, 
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financiamento, avaliação, ranking, empregabilidade, investigação para a produtividade emergindo uma 

nova metáfora - o aluno como mercadoria. 

Esta realidade (a nossa constatação) poderá, no limite, constituir-se como uma fraude social,cultural. 

A promessa genuína da missão cultural e axiológica (humanidades) com preocupações com a 

comunidade, com o indivíduo e com os ideais como o diálogo, abertura, escuta, estímulo, parecem 

encontrar-se hoje num nevoeiro denso. 

Para consolidar ainda mais esta realidade, o poder, que na tradição tinha como objetivo ser exemplo, 

ser figura de identificação, passou agora a ter outra forma. Os professores Universitários perante as 

pressões externas e internas vivem em permanente contradição. Talvez estejamos a ser radicais, mas é 

na radicalidade que às vezes conseguimos vislumbrar melhor a realidade. Assim: 

- Defendem o espírito crítico e a abertura, mas prevalecem as suas regras; 

- A avaliação deve ser feita em interação, mas permanece a sua avaliação; 

- Defendem o trabalho de equipa, mas procuram o trabalho individual; 

- Defendem o diálogo, mas promovem o monólogo; 

- Defendem vários olhares sobre a investigação, mas fazem elevar os seus caminhos, a sua 

investigação, os seus paradigmas; 

- Defendem a liberdade, mas preconizam o controle, a exploração (a universidade como lócus de 

exploração) e até a perseguição; 

- Defendem o grande colégio, mas vivem em torno do eu individual e departamental; 

- Defendem a dimensão formativa e investigativa de excelência, mas elevam aqueles que mais 

produzem e publicam. Não que isso de todo seja errado, no entanto a constatação empírica mostra que 

isso nem sempre é verdade. 

 

4.2. Possibilidades de futuro e possíveis saídas éticas 

Perante tais realidades, pensamos que uma Universidade com outro futuro e que retorne (o sempre 

eterno retorno) à missão genuína, deverá ter em atenção a idéia de nação, comunidade, democracia, 

humanidades/artes e de ciência. 

 

4.2.1 – A Universidade que não esqueça o conceito de nação 

Esta posição nada tem que ver com questões ideológicas, tem sim que ver com a ideia de política no 

sentido mais purista, tão bem cantado no período helénico. A política como bem público, como bem 

da polis. Aquela questão que Aristóteles já colocara na Ética a Nicómaco  - Como podemos viver? 
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Como podemos viver em instituições justas? A questão que colocamos é: Como fazer da Universidade 

um bem público neste quadro de mundialização!? 

Para sustentar esta questão (dimensão política), pegaremos na trilogia atual da organização humana e 

faremos o elogio a um dos vértices - a nação. Podemos dizer que essa trilogia assenta no conceito de 

nação, estado, globalização. 

A nação – é um fenómeno de longa duração. É um processo inacabado, é um grupo humano, uma 

memória, são afetos, emoções, uma língua e uma cultura. É na nação que se manifestam sentimentos 

de nacionalidade e identidade. 

O estado – é uma concepção política. Tem um governo, uma oposição, grupos de interesse, sofre 

opressões, lobbies; é político-ideológico.  Tem uma dimensão reguladora. 

A globalização – é um fenómeno com o objetivo de criar um estado global, eventualmente uma 

concepção económica, com um governo económico sem oposição. 

Desta trilogia, uma constatação: a globalização mudou o estado com as suas políticas extensivas. Há 

uma pressão para fora das fronteiras, há uma obediência à extensão. Em consequência, o estado parece 

esquecer a riqueza e a profundidade do conceito de nação. A Universidade faz parte do conceito de 

nação, é um dos seus maiores patrimónios. Traz a memória, os afetos, as emoções, a língua e a cultura. 

A Universidade como uma forma de linguagem particular ou mesmo privada que é ao mesmo tempo 

universal. A Universidade é expressão de uma linguagem  privada e pública tendo o poder de dar 

nação, identidade, cidadania e cultura. 

Quase que nos apetece dizer que a origem e a perpetuação do conceito de nação está, dignamente 

expresso na idéia de Universidade. É a essência da coisa…a memória… a raiz…é  ir dentro. É no 

conceito de nação, que poderemos aspirar ao conceito máximo de liberdade. A Universidade tem essa 

responsabilidade. 

 

4.2.2- A idéia de comunidade como sustentação da democracia 

Parece existir uma questão atemporal formulada já pelos Gregos: Quando começa o declínio de uma 

civilização? (no caso que nos anima – quando começa o declínio de uma instituição/universidade?) A 

resposta foi clara: Começa pela passagem do sentido da polis para o sentido de indivíduo. Por isso os 

helênicos fizeram o elogio à polis como sustentáculo do bem/felicidade pública. É o sentido de grupo 

que faz com que a sociedade se desenvolva a par do ideal político, moral e ética. Uma sociedade 

centrada no indivíduo corre o perigo de fazer elevar o individualismo, o niilismo, o hedonismo. Deixar 

de pensar o todo é perigoso.Contamina a comunidade e destrói-a. O bem moral, ético, a coisa pública 

e o sentido político no caminho democrático necessitam da idéia de grupo. 
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A possibilidade do futuro,  expressa-se na idéia de que é nas Universidades que se joga a 

sobrevivência das democracias.  Quando estabelecemos  contatos sociais, se não aprendermos a ver no 

outro um outro nós, imaginando-lhe faculdade interna de pensamento e emoção...então a democracia é 

voltada ao malogro. Nussaum (2010).   

Estamos perante o cenário de produção de máquinas úteis, dóceis e tecnicamente qualificadas...em vez 

de cidadãos realizados, capazes de pensar por si próprios,de ter um sentido crítico sobre o passado e 

compreender o sentido do sofrimento e das realizações dos outros. 

 

4.2.3- A idéia das humanidades e das artes 

Como refere Nussaum (2010) ávidos de sucesso econômico, os países e os seus sistemas educativos 

renunciaram imprudentemente a competências que são indispensáveis à sobrevivência das 

democracias. A universidade/educação, para o crescimento econômico, não quer as artes (literatura, 

música, dança, movimento, desenho, desporto, teatro...) nem as humanidades, pois elas são a voz 

crítica da idéia de não-homem que se está a construir. A ausência de espíritos abertos, críticos, 

flexíveis está a levar a maquinização do homem. 

As humanidades e as artes (espírito e coração) perderam terreno, pois são agora considerados 

assessórios inúteis/supérfulos. Os países, parece, que têm de se desfazer disso, para continuar a serem 

competitivos. As faculdades de pensamento e imaginação que fazem de nós humanos e das nossas 

intenções relações empáticas e não simplesmente utilitários parecem estar a ser mitigadas. 

Assim, a tarefa urgente da Universidade deve pautar-se pelo cultivar nos estudantes a capacidade de se 

considerarem membros de uma nação heterogênea (estamos em plena globalização) em termos 

históricos e culturais. Para tal, a necessidade de fazer elevar uma consciência de cidadania mundial 

expresso no espírito crítico e justiça social. A capacidade de imaginar as vivências e as necessidades 

do outro deve ser amplamente desenvolvida e estimulada no ensino. A capacidade de raciocionar é 

importante em qualquer sociedade democrática. A formação de cidadãos democráticos, independentes 

e dotados de capacidade de empatia, cidadãos com ampla cultura geral que elevam a imaginação (6) 

crítica de espaço livre. 

 

4.2.4-A Ciência (também) pode ajudar-nos nesse olhar para o futuro 

A ciência, nos seus pressupostos de desenvolvimento e progresso, contem ensinamentos que podem 

ser muito úteis neste tempo de mudança. Dois desses ensinamentos referem-se ao conceito de 

humildade e honestidade, que gostaríamos de trazer para esta reflexão. 
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Para sustentar esta convicção, recuperamos esses dois conceitos desenvolvidos por um homem da 

ciência - Karl Popper (1974a,b; 2001). Popper, de forma direta/ indiretamente faz emergir estes dois 

conceitos - o da humildade e o da honestidade. Na defesa destes dois conceitos (nova forma de dizer e 

fazer ciência e por conseguinte uma nova forma de dizer e fazer Universidade) vai a Sócrates e 

recupera a idéia: “Eu posso estar errado e vós podeis estar certos e por um esforço podemos 

aproximar-nos da verdade”. Temos aqui a expressão do método socrático: Eu posso estar errado 

(para além da autenticidade há uma certa ironia - construtiva); pelo esforço podemos aproximar-nos 

da verdade (idéia de uma maiêutica, de um  parto...esforço). Estamos, assim, perante a ideia de 

humildade - eu posso estar errado; e de honestidade - façamos um esforço. 

Perante este olhar, estamos, eventualmente, em condições de dizer que a humildade e a honestidade 

são pilares para mitigar a arrogância econômica e mercantil e fazer elevar uma consciência ética. A 

humildade e a honestidade parecem exprimir a tomada de consciência dos limites do conhecimento (e 

da ação) humano e, ao mesmo tempo, traduzem a idéia de ajuda, de cooperação, de comunidade, 

democracia, e de ciência. A humildade e a honestidade parecem ser condição básica para a 

investigação e entendimento. São elas que estão em condições de promover o espaço livre e o espírito 

livre para todos (Gadamer 2007). Lugar de experiência vivida, lugar de acontecimento sentido, 

pensado, refletido; lugar de experiência genuína. (Heidegger 2009). 

“...a  Universidade se apresenta como possibilidade de um espaço para privilegiado “pensamento 

sem teto” (Rezer, 2010, p.119) onde há lugar para a formação humana moral e espiritual – lugar de 

uma verdadeira paideia, expressa na paixão pela beleza, pela cultura, pelo futuro. 

 

Notas 

(1) “A tradição universitária: O conhecimento Universitário … foi ao longo do sec. XX um conhecimento 

predominantemente disciplinar cuja autonomia impôs um processo de produção relativamente disciplinar e 

descontextualizado em relação às premências do quotidiano das sociedades. Segundo a lógica deste processo 

são os investigadores quem determina os problemas científicos a resolver, define a sua relevância e estabelece 

as metodologias e os ritmos de acção pedagógica e de pesquisa. É um conhecimento homogéneo e 

organizacionalmente hierárquico na medida em que agentes que participam na sua produção partilham os 

mesmos objectivos de produção de conhecimento, têm a mesma formação cultura científica e fazem-no segundo 

hierarquias organizacionais bem definidas. É um conhecimento assente na distinção entre pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico. A autonomia do investigador traduz-se numa certa irresponsabilidade social deste 

ante os resultados da aplicação do conhecimento. Ainda na lógica deste processo de produção de conhecimento 

universitário a distinção entre conhecimento científico e outros conhecimentos é absoluta, tal como o é a 

relação entre ciência e sociedade. A universidade produz conhecimento que a sociedade aplica ou não, uma 

alternativa que, por mais relevante socialmente é indiferente ou irrelevante para o conhecimento 

produzido”(Sousa Santos &Almeida Filho,2008, p.34). Este é o modelo dominante /tradicional. 
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 Um outro modelo de conhecimento começa a emergir perante as mudanças actuais - o modelo pluriversitário : 

“…o conhecimento pluriversitário é um conhecimento contextual na medida em que o princípio organizador da 

sua produção á a aplicação que lhe pode ser dada. Como essa aplicação ocorre extra-muros, a iniciativa da 

formulação dos problemas que se pretende resolver e a determinação dos critérios da relevância destes é  

resultado de uma partilha entre pesquisadores e utilizadores. É um conhecimento transdisciplinar que, pela 

própria contextualização, obriga a um diálogo ou confronto com outros tipos de conhecimento, o que o torna 

inteiramente mais heterogéneo e mais adequado a ser produzido em sistemas abertos menos perenes e de 

organização menos rígida e hierárquica…a relação ciência, conhecimento e sociedade modifica-se. A sociedade 

deixa de ser um objecto de interpelações da ciência para ser ela própria sujeita de interpelações à 

ciência”(Sousa Santos &Almeida Filho,2008,p.35). 

 

(2) Parece existir uma dificuldade, em definir com exactidão o fenómeno de Pós - Modernidade (Smart, 1994) 

devido à existência de múltiplas análises e perspectivas e, por outro lado, devido à sua novidade. Cruzando as 

várias análises e perspectivas, talvez possamos dizer com algum acerto, que o tempo emerge na década de 40 

(as datas não são consensuais) relacionado com a arquitectura, com a crítica literária (nomeadamente os 

estudos literários e linguísticos hispano - americanos; ou a literatura da América Latina entre as duas grandes 

guerras mundiais), com as artes, a sociologia, a música, as novas tecnologias e com a Educação. É também 

novidade, na medida que é considerada uma época histórica de transição, uma nova atitude, uma filosofia, um 

estilo de vida, uma nova maneira de ver, pensar e viver o mundo. É, se quisermos, uma mudança cultural. 

(Lyotard,2000).  

 

Razões para o Aparecimento da Pós – Modernidade 

Existem múltiplas razões para o aparecimento do Pós - Modernidade, no entanto iremos destacar 

quatro razões de fundo e que parecem ser consensuais. 

 

A Crise das Grandes Narrativas 

A modernidade (de suporte iluminista, positivista) trouxe as meta - narrativas, cujo projecto visa a 

emancipação progressiva da razão, como um aumento do bem-estar, através do progresso da ciência e 

da tecnologia. 

No entanto, esta promessa do domínio da natureza, do bem-estar e do progresso universal, acabou por 

revelar - se um fracasso, levando à lógica de desumanidade. 

Assim as grandes narrativas – emancipação, liberdade e democracia foram derrotadas, e sobretudo 

derrotadas: 

- Pelo poder político – materializado nos totalitarismos, nas ditaduras, nas desconfianças que são, 

afinal, os caminhos perversos da dimensão política. Mas também foram derrotadas pelo poder 

económico e pela ciência. Pelo poder económico – pela emergência e afirmação do capitalismo 
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selvagem. Pela ciência – esta que inicialmente caminhava nas lógicas da construção, era afinal a sua 

missão inicial (genuína) mas que numa fase posterior, começa a ter inclinações para a destruição 

(caminho perverso) 

Associado a estes fenómenos, acresce-se a diluição das narrativas e das estruturas tradicionais (os 

universais), como: a família, a religião, a educação, que importaram para o seu seio, lógicas de mal-

estar. 

O projecto universal (promessa universal) de emancipação e felicidade (não cumpridas, ou não 

totalmente cumpridas) dá lugar, à construção de inúmeras legitimidades locais. É no local que o 

homem tenta encontrar os palcos de emancipação e felicidade. Sendo neste local, que a pós - 

modernidade começa a fervilhar. Local que não esquece também projecções para o global. 

Este facto (do local) vem revelar a legitimar a complexidade do ser humano e da cultura. Começa-se a 

aceitar que não existe uma perspectiva única sobre os valores e a vida e a pluralidade surge como 

reacção à visão unificadora, objectiva e à verdade intemporal. 

Complexidade do seu humano e da cultura, a pluralidade e multiplicidade de lógicas. São traços fortes 

da Pós - Modernidade. 

 

A Fragilidade da Razão 

A falência das grandes narrativas arrasta consigo o questionamento do valor e do poder da razão. A 

razão tem os seus próprios monstros!!. 

É o tempo da tomada de consciência que o homem é complexo e a razão não explica tudo. Ele também 

é afectividade, emoção, desejo, instinto, intuição, mito, delírio, imaginação e criatividade. Edgar 

Morin 

Neste contexto as promessas de suporte racional, como o progresso tecnológico a justiça social ou a 

paz não foram cumpridas (na sua totalidade), levando à decepção e ao pessimismo. 

Ao tornar-se débil e inseguro (o pensamento), as verdades e os valores chamaram a si, o não absoluto 

e elevaram o relativismo a subjectividade e a temporalidade. 

Relativismo, subjectividade e temporalidade. São traços fortes da Pós - Modernidade  

 

A Fragmentação e a Complexidade 

Com a emergência do local, assiste-se à fragmentação e à complexidade das partes, que carregam 

continuidades e descontinuidades, coerências e incoerências sendo colocados sob a forma de caos 
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relativo, e contrário à dimensão unificadora e estruturada da modernidade. A maior flexibilidade de 

caminho fragmentado e complexo conduz à mistura e “rompe” com a organização do uniforme. 

Não é por acaso, que perante este contexto, alguns autores adiantam o fim da história – já não é 

possível falar da história como algo unitário. 

Neste contexto, são plasmados a personalização e o individualismo, como estratégia perante a 

fragmentação e a complexidade. A personalização e o individualismo surgem como caminhos para 

alcançar a felicidade e a segurança. 

Assiste-se assim, à passagem de uma socialização disciplinar para uma socialização flexível, que 

trouxe com ela o desaparecimento do imaginário rigorista da liberdade. A liberdade pressupunha um 

mínimo (minimus) de coação, de autoridade, e de obediência às regras, agora, a liberdade pressupõe a 

fruição, o desejo, o imediato e o efêmero. (Boudon, 2002). 

Personalização, individualismo, niilismo e hedonismo. São traços fortes da Pós - Modernidade. 

 

A Emergência da Técnica 

A evolução da técnica é resultado da evolução do saber teórico - prático e especulativo (Ciência e 

Filosofia), que trouxe uma melhoria material e supostamente espiritual à Humanidade. Contudo esta 

visão de técnica como algo produzido pelo homem para o seu benefício e desenvolvimento material, 

moral e espiritual, começa neste contexto de transição Modernidade, Pós - Modernidade a ter 

contornos de uma técnica que se voltou contra o próprio homem. Este cenário parece trazer mudanças 

profundas no contexto da humanidade, ao interferir na dimensão moral e ética, uma vez que a actual 

era tecnológica fez emergir uma mudança qualitativa na natureza da acção humana. Esta mudança 

parece corroer as premissas Antropológicas em que “repousavam” todas as éticas tradicionais, que 

sustentavam a segurança e o equilíbrio. 

Paradoxo entre a evolução técnica e o desenvolvimento Moral e Espiritual. Um traço forte da Pós - 

Modernidade. 

 

(3) Para sermos justos, não estamos aqui a fazer uma crítica ás tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), tão só queremos dizer que elas mal aplicadas poderão ser mais uma “acha”na 

evolução neoliberal…será preciso que as novas tecnologias construam (ajudem a construir) uma 

“mente ordenada”. Por outro lado, reforçando ainda o valor das TIC, achamos que elas surgem devido 

à excelência teórica. Porque a excelência teórica leva à evolução e á produção de bens 

materiais/espirituais. As TIC fazem parte dessa excelência. Por outro lado - um aspecto “menos” 

positivo das TIC (no campo da formação superior) é o facto de poderá contribuir para a “destruição” 
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do campus Universitário, como lugar de interacção humana, diálogo, contacto, reflexão, partilha – o 

pessoalmente e territorialmente presente! Dando lugar ao on – line, à co-presença, às Universidades 

virtuais, à ausência de lugar e tempos, a uma nova elite, a uma nova relação conhecimento informação 

onde a informação se poderá  sobrepor ao conhecimento e ao saber humano. 

 

 (4) Na tradição investigativa falava-se na investigação básica ou fundamental e investigação 

aplicada. Agora no contexto neoliberal fala-se e defende-se uma terceira via - a investigação para a 

produtividade. 

 

 (5) O sentido mercantil da Universidade aparece em Portugal na década de 80 (mercado interno com 

o aparecimento em massa das universidades privadas);  depois na década de 90 e primeira década do 

sec.XXI com o mercado internacional - mestrados, doutoramentos… 

           

 (6) As humanidades e a arte importantes na imaginação narrativa expressa em emoções, desejos, 

sentimentos... A arte e o jogo revela que a presença do outro torna-se uma fonte de prazer e 

curiosidade, e ela contribui para o desenvolvimento de atitudes saudáveis em matéria de amizade, 

amor...vida política.É um recurso imagético,afetivo...onde existe a possibilidade de se compreender a 

si próprio e aos outros.A imaginação permite-nos desenvolver a nossa capacidade de ver de maneira 

mais humana pessoas e elevar a capacidade de criticar à maneira socrática. (Nussaum, 2010)  
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Resumo: 

O presente trabalho aborda as relações dialéticas entre Cultura Indígena, Educação Escolar e 

Currículo Multicultural, diante do recente acesso de indígenas à Educação Superior no Brasil. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 reconheceu aos povos indígenas o direito à 

alteridade, desencadeando, na década de 90, mudanças fundamentais na educação básica dessas 

populações, que culminaram, na década 2000, na implantação de ações afirmativas para 

democratizar o acesso de alunos indígenas às universidades brasileiras. A questão central deste 

trabalho é: os projetos curriculares da Educação Superior Brasileira e da Universidade Federal 

do Pará (UFPA), em particular, estão em consonância com a perspectiva multicultural? 


