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Cumprimentos

1.Ocorre esta cerimónia em tempo de rescaldo da Cimeira sobre o
clima, a qual se desenrolou em Paris, entre os dias 30 Novembro e
11 Dezembro.

Uma  vez  mais,  a  comunidade  mundial  e  os  seus  líderes  foram
alertados pelos cientistas acerca dos riscos que o Planeta enfrenta
devido  ao  fenómeno  das  alterações  climáticas  decorrentes  do
aquecimento  global  e  das  suas  consequências  para  a  perda  de
biodiversidade, a degradação do habitat humano em vastas regiões
do  Globo  e,  no  limite,  risco  de  destruição  da  própria  espécie
humana.

O conhecimento, hoje disponível, permite uma rigorosa identificação
de  causas,  genericamente  associadas  ao  modelo  de  produção,
consumo e organização das sociedades,  às tecnologias em uso,
aos estilos de vida que foram sendo adquiridos pelas populações
mais  afluentes  e  à  cultura  do  supérfluo,  do  descartável  e  do
desperdício, etc.

Confrontados com os cenários apresentados e as perspectivas de
futuro, os governantes desenvolveram esforços de concertação dos
interesses em presença. Firmaram-se acordos que, na opinião de
muitos cientistas são insuficientes e, na óptica de outros, são de
cumprimento duvidoso.

Deixo  a  interrogação:  que  pode  a  Universidade  fazer?  O
aquecimento global é, sem dúvida, um problema maior que tem a
ver com o nosso futuro, enquanto Humanidade e o planeta terra em
que  esta  habita  e  por  isso  não  pode  passar  ao  lado  das
preocupações das nossas universidades, dos seus professores, dos
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seus  investigadores  e  dos  seus  estudantes  e  da  instituição
universitária como um todo inserido numa dada sociedade.

2.  Prosseguindo  na  justificação  do  tema  que  escolhi  para  esta
oração de sapiência, invocarei outras razões de preocupação com
particular ressonância no nosso País, no período que atravessamos
e com projecção num horizonte de próximo futuro.

Portugal enfrenta problemas demográficos sérios, devido a baixas
taxas de natalidade, envelhecimento da sua população, emigração
massiva de população jovem. São fenómenos bem estudados na
sua  extensão  e  nas  suas  causas  estruturais  e  conjunturais.  O
conhecimento  existe,  mas  por  que  tardam  as  correspondentes
medidas para reverter estes fenómenos? Será que o conhecimento
disponível não logra chegar aos órgãos de decisão política? E por
que razão tal acontece? Não deve a universidade e os seus centros
de investigação cuidar não apenas de produzir conhecimento mas
também  de  fazer  pontes  com  os  decisores  políticos,  a
administração  pública,  as  empresas  e  outras  instituições  da
sociedade,  com vista  a  promover  a  divulgação do  conhecimento
com vista à sua utilidade social?

3.  De  destacar,  ainda,  neste  relance  conjuntural,  a  situação
económica do País, a qual apresenta debilidades várias, a par de
potencialidades que,  embora reconhecidas,  são insuficientemente
aproveitadas,  tanto  em  recursos  materiais  como  em  recursos
humanos.

Exemplifico:

 O  tecido  podutivo  é  débil  e  resiste  mal  aos  desafios  da
economia globalizada e financeirizada.

 O desemprego mantem-se a nível muito elevado o que, além
de  dever  ser  considerado  um  recurso  potencial
desaproveitado  e  irrecuperável,  constitui  uma  situação
insustentável  do  ponto  de  vista  da  coesão  social  numa
sociedade democrática. 

 A crescente precariedade do vínculo laboral associada a uma
notória  degradação  da  qualidade  do  trabalho  e  da
salvaguarda  dos  direitos  dos  trabalhadores,  em  domínios
fundamentais, constitui entrave a nível de produtividade mais
elevado.
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O  conhecimento  científico  disponível  permite  conhecer  estas
situações, identificar  os seus contornos,  tecer correlações com a
qualidade da vida pessoal, a produtividade nas empresas, o grau de
satisfação dos cidadãos quanto ao nível de bem-estar, com reflexos
na coesão social, a estabilidade da governação e a qualidade da
democracia. O conhecimento existe, mas por que não passa para o
entendimento  e  para  as  correspondentes  atitudes  e
comportamentos  dos  diferentes  actores  económicos,  sociais  e
políticos,  quando  é  certo  que  estes  actores  na  sua  maioria  são
quadros formados nas nossas escolas de ensino superior?

4.  Este  olhar  de  relance  sobre  a  realidade  circundante  da
universidade,  ficaria  demasiadamente  incompleto  se  não
acrescentasse  a  minha  grande  preocupação  com  mais  dois
fenómenos,  distintos,  mas  correlacionados.  Refiro-me  à
desigualdade na repartição do rendimento gerado na economia e à
incidência e severidade da pobreza.

Também estes fenómenos estão hoje  bem diagnosticados,  estão
relativamente  bem  definidas  as  suas  causas  estruturais  e
conhecem-se,  inclusive,  os  respectivos  impactos  em  termos  de
satisfação  individual  bem como os  seus  efeitos  no  desempenho
económico. 

As políticas de austeridade seguidas nos últimos anos, sob pretexto
de fazer face a uma crise financeira interna, vieram agravar o grau
de  desigualdade  existente,  sob  o  olhar  complacente  de  uma
população  caracterizada  por  fraco  grau  de  aversão  às
desigualdades  quando  comparado  com  indicador  idêntico  usado
para comparações internacionais.

A recente obra de Piketty sobre o capitalismo do século XXI,  os
escritos de alguns prémio nobel da economia, como A. Sen ou J.
Stiglitz e o mais recente prémio Nobel da economia A. Deaton, bem
como outros investigadores e professores distintos entre os quais
gostaria de destacar A. Atkinson bem têm chamado a atenção para
a centralidade da repartição do rendimento na economia e nos seus
modelos de crescimento, mas o que constatamos é que os modelos
em uso sob a  égide das instituições internacionais  hegemónicas
(Banco  Mundial,  FMI,  OCDE),  instituições  comunitárias  (Banco
central  europeu,  Comissão  europeia)  e  na  generalidade  das
universidades americanas e europeias, a desigualdade continua a
ser  uma questão  menor,  tratada  no  pressuposto  falso  de  que  a
correcção, a existir, resultará do próprio crescimento económico e
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da  competitividade  em  mercados  globalizados.  Poderão  estes
fenómenos  ser  devidamente  estudados  apenas  com  recurso  a
conhecimentos de índole disciplinar, no caso presente a economia?
Não  deverá  a  Universidade  dar  maio  ênfase  ao  conhecimento
multidisciplinar e transdisciplinar?

Em particular,  no que diz  respeito  à pobreza,  é notório  que não
basta  recorrer  à  economia  ou  à  sociologia  para  abordar  esta
problemática  e  encontrar  resposta  ao  dilema:  por  que  razão  ou
razões, havendo recursos materiais a nível do planeta suficientes
para satisfazer  as necessidades básicas da Humanidade no seu
conjunto,  existem  milhões  de  pessoas,  famílias  e  alguns  povos
inteiros que continuam a sofrer privações graves (nos casos mais
extremos,  fome,  escassez  de  água  potável,  doenças  evitáveis,
morte prematura, etc.?

O  conhecimento  proporcionado  pelas  Ciências  sociais  neste
domínio é de indiscutível actualidade, mas tem de ser completado
com o recurso à Ética ou seja ao conjunto de princípios fundantes
em que o ser humano se reconhece como tal e fazendo parte de um
todo mais vasto.

Desde 1945, tais princípios consagrados na Declaração Universal
dos Direitos do Homem (direitos dos humanos), estão concretizados
em direitos e como tal constituem a matriz do nosso viver colectivo
enquanto Humanidade e devem servir como referencial último do
agir individual e colectivo. 

É com este fundamento que as Nações Unidas iniciaram o século
XXI  com um pacto  de  combate  à  pobreza,  fixando  objectivos  e
metas para os primeiros 15 anos deste milénio. A realização dos
ODM (objectivos de desenvolvimento do milénio) permitiram atingir
resultados muito positivos na redução da pobreza nas suas várias
dimensões à escala mundial, mas estamos longe de ter alcançado a
erradicação  da  pobreza,  enquanto  violação  de  direitos  humanos
fundamentais.  Podem  as  universidades  ficar  à  margem  destas
problemáticas?

5.  Iniciei  a  minha  reflexão  com  uma  referência  à  questão  das
alterações  climáticas.  Trata-se,  sem  dúvida,  de  uma  temática
nuclear  do  século  XXI,  mas  que  não  é  a  única  dimensão  da
vastíssima problemática da ecologia. 
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A este  propósito,  é  incontornável  uma  referência  à  encíclica  do
Papa Francisco, conhecida pelas palavras em latim  Laudato Si’ a
qual  tem  um  sub-título  esclarecedor  do  seu  conteúdo:  Sobre  o
cuidado da casa comum.

Este documento, que continua a merecer grande atenção por parte
da opinião pública e das instâncias internacionais com poder  de
decisão política, é, de facto, particularmente relevante, porque não
só  sistematiza,  em  linguagem  corrente,  o  vasto  conjunto  do
conhecimento científico adquirido acerca dos riscos ecológicos que
presentemente  enfrentamos  (esgotamento  de  recursos  não
renováveis, poluição de vária ordem, perda grave da biodiversidade,
acumulação de  lixos  em terra  e  no  mar,  aquecimento  global  do
Planeta, etc) como aponta as suas causas estruturais e denuncia a
sua relação com o tipo ou modelo de economia globalizada assente
no  lucro  e  na  especulação  financeira,  a  concentração  do  poder
sobre a tecnologia, os padrões de consumo e a cultura dominante,
pondo em evidência a necessidade urgente de mudanças radicais
no modo de pensar  e  agir  dos humanos na  sua relação com o
Planeta,  concebido  este  como  casa  comum onde  toda  a
Humanidade, as actuais e as novas gerações, têm direito a habitar
de maneira digna ao longo da sua vida e ter  parte equitativa no
progresso social das comunidades a que pertencem. Cabe lembrar
que, neste seu documento. o Papa Francisco cunha e desenvolve o
conceito de ecologia integral, dando enfoque à estreita relação que
existe entre a dimensão ambiental  física e a dimensão social  do
mesmo problema ecológico. 

A sobrevivência da espécie humana está em risco e é de extrema
importância  qua  as  novas  gerações  adquiram  uma  consciência
esclarecida e bem ancorada no conhecimento científico acerca da
dimensão,  complexidade  e  carácter  global  da  problemática  em
causa,  de  modo  a  que  se  possam  esperar  comportamentos
individuais  e  sociais  mais  responsáveis  pelo  cuidado  da  casa
comum.

Ao  conhecimento  científico  há  que  associar  motivação  para  a
mudança  e  culturas  integradoras  da  razão  e  da  compaixão,  da
objectividade  dos  factos  e  da  relação  subjectiva  e  afectiva  na
identificação  das  suas  causas  e  na  responsabilização pessoal  e
coletiva por um agir consequente.

É bom de ver que um conhecimento meramente objectivo não gera
só por si atitudes e comportamentos responsáveis e empenhados
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na  viabilização  de  uma  ecologia  integral,  que  garanta  a
sustentabilidade física  do  planeta  e  assegure  condições  de  uma
habitação pacífica e convivial entre todos os humanos. Não estará o
conhecimento que se produz nas nossas universidades demasiado
divorciado da preocupação com a formação das consciências de
estudantes,  investigadores e professores e do aprofundamento e
explicitação da dimensão ética que lhe subjaz? 

6. No quadro de perplexidades que ficarão assinaladas na história
do século XXI, não poderá deixar de figurar também o fenómeno
em  expansão  do  terrorismo  internacional  e  o  eclodir  de  uma
violência  que  julgaríamos  banida  pela  civilização  e  o  progresso
social que, como humanidade, já havíamos alcançado.

Desde  o  começo  do  milénio  que  vêm  eclodindo  fenómenos  de
atentados de grande dimensão em número de vítimas, denotando a
existência  de  organizações  poderosas  que,  sob  a  aparência  de
motivações e objectivos religiosos, os promovem. Fenómeno mais
recente é o recrutamento que essas organizações promovem entre
jovens  do  mundo  ocidental,  incluindo,  por  vezes,  jovens  com
formação académica. 

A  compreensão  do  fenómeno  do  terrorismo,  nas  suas
manifestações,  causas  e  consequências,  vai  exigir  ferramentas
analíticas que ultrapassem as fronteiras do conhecimento disciplinar
e que se desenvolvam novas abordagens científicas capazes de
captar  a  complexidade  de  fenómenos  que  se  apresentam  com
interligações  múltiplas.  Exigirá  também  que  a  universidade  se
interrogue  sobre  o  lugar  que  que reserva  à  Ética  e  à  formação
humana integral dos seus membros e que horizontes de sentido de
vida oferece às gerações mais jovens.

7. Até ao momento, falei da Universidade como categoria abstracta,
porque  tratava-se,  sobretudo,  de  inventariar  alguns  desafios  do
contexto  exterior  e,  a  partir  deles,  deduzir  um  conjunto  de
interpelações a que a universidade do século XXI não deve furtar-
se,  e  que  vão para além do mero  criar  conhecimento e  da  sua
transmissão.

Não  ignoro,  porém,  a  narrativa  da  evolução  das  concepções,
modelos e funções das Universidades, ao longo dos séculos e a
influência que nelas tiveram os contextos geográficos, religiosos e
culturais em que surgiram, os poderes que estiveram na origem da
sua criação e tutela, a sua natureza de entidade pública ou privada.
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Não  precisamos  de  saltar  a  fronteira  do  nosso  rectângulo  para
constatar essa diversidade, ao longo da história, mas também no
presente.  Há pois  que ter  esta  diversidade em conta quando se
trata de avançar para o enunciado dos desafios.

8. Pese embora a sua diversidade, as universidades sempre têm
reclamado - e bem – o princípio da liberdade de criar conhecimento
e de o transmitir. Citando o Professor António Sampaio da Nóvoa
em conferência proferida na Universidade de Coimbra,  em 2014,
por  ocasião  do  prémio  que  lhe  foi  atribuído: Só uma “liberdade
incondicional” permite que as universidades “sejam o que devem
ser: um lugar onde se transforma o passado em futuro.

Ocorre pois perguntar: Terão todas as Universidades portuguesas
do século XXI condições para manter vivo este princípio?

São vários os condicionalismos a que as universidades portuguesas
(e  não  só!)  do  século  XXI  têm  vindo  a  ficar  sujeitas.  Lembro
Bologna e as suas normas, os critérios dos ratings, os requisitos de
progressão  na  carreira  docente,  as  restrições  do  financiamento
público, obrigando a recorrer a estratégias de contratualização junto
de empresas para obter financiamento de projectos de investigação,
venda de serviços ou mecenato condicionado a certos propósitos
particulares, etc. 

Para  bem  desempenhar  a  sua  missão,  as  universidades
portuguesas do século XXI precisam de alcançar um novo e mais
exigente  patamar  de  liberdade.  Liberdade  para  criar  e  divulgar
conhecimento,  liberdade  para  ensinar,  liberdade  para  agir  como
reconhecido  actor  social  que  são,  com  o  que  tal  comporta  de
condições substantivas de exercício dessa liberdade. 

Eis, a meu ver, o primeiro grande desafio.

9.  O  próprio  conhecimento  carece  também  de  ser  revisitado.  É
inegável  o  avanço  do  conhecimento  científico  que  foi  possível
alcançar através da especialização das várias ciências, permitindo
isolar  matérias  e  aperfeiçoar  metodologias  adequadas  para  as
estudar.  Chegamos,  porém,  a  um  estádio  de  evolução  do
conhecimento que, sem prescindir da riqueza dos distintos corpos
teóricos,  nos  temos  de  voltar  para  os  desafios  do  pensamento
complexo,  visando a totalidade,  sabendo que aquela não será a
soma das partes, mas uma realidade outra.
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Esta  perspectiva  é  particularmente  relevante  no  domínio  das
ciências  sociais  e  humanas,  dada  a  natureza  da  complexidade
intrínseca aos fenómenos ditos económicos, financeiros ou sociais.
Há que remontar à década de 70, a Yves Barel ou a Bertalanfy e à
teoria geral dos sistemas que enfatiza: tudo está unido a tudo e que
cada  organismo  não  é  um  sistema  estático  fechado  ao  mundo
exterior,  mas  sim  um  processo  de  intercâmbio  com  o  meio
circunvizinho,  ou  seja,  um  sistema  aberto  num  estado  quase
estacionário,  onde materiais ingressam continuamente,  vindos do
meio  ambiente  exterior,  e  neste  são  deixados  materiais
provenientes do organismo. 

Para  entender a  contemporaneidade,  o  pensamento  complexo  é
incontornável, designadamente quando se pede à Universidade que
não restrinja o  seu campo de conhecimento ao saber,  mas nele
inclua também o saber fazer, dotando o aprendente de ferramentas
que o habilitem a criar e aplicar novos conhecimentos.

A  Universidade  não  pode  esquecer  que  por  natureza  é  uma
instituição  que  liga  o  passado  ao  futuro,  o  conhecimento  que
acumula  do  passado  há-de  servir  (ainda  que,  por  vezes,  com
rupturas de paradigma importantes) para potenciar o conhecimento
futuro. Esta é a dinâmica que importa partilhar com os estudantes,
tornando clara a linha vermelha que separa eventuais clientes de
diploma  e  sujeitos  aprendentes  de  nível  superior,  herdeiros  de
saberes passados e construtores de saberes futuros. 

A Universidade através do conhecimento que cria e difunde e da
formação que proporciona aos estudantes tem de assumir-se como
transmissora de valores. 

10. Resta uma última interpelação, enunciada no sub-título desta
conferência: o desenvolvimento sustentável. 

Para além de investigar, ensinar o saber e o saber fazer, gerir o
conhecimento e formar as consciências no respeito por uma ética
universal,  poder-se-á  falar  de  uma  quinta  dimensão  da
Universidade, a de ser actor na construção do mundo novo e na
refiguração do emergente.

Exige-o  a  actual  conjuntura  mundial,  com  as  suas  múltiplas
complexidades associadas à globalização, às novas tecnologias, à
informação  e  comunicação,  à  ecologia  e,  em  suma,  à
sustentabilidade global, à construção da paz e à sobrevivência da
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Humanidade. É neste quadro de complexidades e desafios que a
Universidade, enquanto instituição de saber e de sabedoria, deve
assumir  a  sua  responsabilidade,  posicionando-se  no  xadrez  das
várias forças e interesses em presença numa dada comunidade.

A declaração de Bolonha teve manifestos intuitos de privilegiar os
interesses  dos  mercados,  em detrimento do serviço  público.  Por
exemplo,  empurrando a rede de ensino superior para uma maior
sujeição  à  economia  de  mercado,  advogando  a  substituição,  ao
menos parcial, do financiamento público por recurso obrigatório a
receitas  próprias;  substituindo  o  conceito  de  estudante  pelo  de
cliente; incentivando a orientação das formações oferecidas para as
necessidades  do  mercado;  apoiando  a  privatização  do  ensino
superior  e  a  competitividade  em  detrimento  do  ensino  superior
público;  promovendo  critérios  de  avaliação  de  desempenho  de
natureza burocrática e mercantil.

Não obstante os aspectos negativos atrás referidos, a Declaração
de  Bolonha  teve,  porém,  o  mérito  de  chamar  atenção  para  a
responsabilização  das  universidades  face  à  sociedade  e  abrir  a
porta a que as universidades assumam, cada vez mais, o papel de
actor social. 

É o que podemos ver na Magna Carta das Universidades Europeias
e subsequentes declarações universitárias de que é exemplo esta 
citação: 

(…)  as  universidades  são  cada  vez  mais  chamadas  a
desempenhar  um papel  preponderante  no  desenvolvimento
de  uma  forma  de  educação  multidisciplinar  e  eticamente
orientada, de forma a encontrar soluções para os problemas
ligados  ao  desenvolvimento  sustentável.  Elas  devem,
portanto,  assumir  um compromisso  para  com um processo
contínuo de informação, educação e mobilização de todas as
partes  relevantes  da  sociedade  com  relação  às
consequências  da  degradação  ecológica,  incluindo  o  seu
impacto  sobre  o  ambiente  global  e  as  condições  que
garantem um mundo sustentável e justo. 

12. A concluir e em jeito de síntese, direi que, os desafios do século
XXI,  são  também  desafios  para  as  universidades  de  hoje  em
múltiplas vertentes: a salvaguarda do princípio da liberdade face à
tirania do mercado, a missão de conhecer, de ensinar e formar e de
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orientar  o  conhecimento  e  a  participação  na  construção  de  um
desenvolvimento sustentável,  como de há muito  vem advogando
Edgar  Morin,  nas  suas  múltiplas  e  sábias  reflexões  sobre  a
Universidade. 

Termino com um pensamento esperançoso deste último, em sua
honra e em sua homenagem:

A esperança é a ideia que o futuro já que é incerto e já que é
desconhecido, pode justamente ser melhor e, no fundo, o meu
sentimento profundo é que eu sou um pedacinho temporário,
numa  gigantesca  aventura,  que  é  a  da  humanidade,  que
começou,  talvez,  há  sete  milhões  de  anos,  quando  um
primata  virou  bípede.  Que  continuou  e  seguiu  pela  pré-
história, a história, o fim dos impérios, os acontecimentos, as
guerras  mundiais.  Uma  aventura  absolutamente  incrível.  E
como o passado é incrível, eu sei que o futuro também será
incrível.

!6 Dezembro 2015

Manuela Silva
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	O conhecimento, hoje disponível, permite uma rigorosa identificação de causas, genericamente associadas ao modelo de produção, consumo e organização das sociedades, às tecnologias em uso, aos estilos de vida que foram sendo adquiridos pelas populações mais afluentes e à cultura do supérfluo, do descartável e do desperdício, etc.
	Confrontados com os cenários apresentados e as perspectivas de futuro, os governantes desenvolveram esforços de concertação dos interesses em presença. Firmaram-se acordos que, na opinião de muitos cientistas são insuficientes e, na óptica de outros, são de cumprimento duvidoso.
	Deixo a interrogação: que pode a Universidade fazer? O aquecimento global é, sem dúvida, um problema maior que tem a ver com o nosso futuro, enquanto Humanidade e o planeta terra em que esta habita e por isso não pode passar ao lado das preocupações das nossas universidades, dos seus professores, dos seus investigadores e dos seus estudantes e da instituição universitária como um todo inserido numa dada sociedade.
	2. Prosseguindo na justificação do tema que escolhi para esta oração de sapiência, invocarei outras razões de preocupação com particular ressonância no nosso País, no período que atravessamos e com projecção num horizonte de próximo futuro.
	Portugal enfrenta problemas demográficos sérios, devido a baixas taxas de natalidade, envelhecimento da sua população, emigração massiva de população jovem. São fenómenos bem estudados na sua extensão e nas suas causas estruturais e conjunturais. O conhecimento existe, mas por que tardam as correspondentes medidas para reverter estes fenómenos? Será que o conhecimento disponível não logra chegar aos órgãos de decisão política? E por que razão tal acontece? Não deve a universidade e os seus centros de investigação cuidar não apenas de produzir conhecimento mas também de fazer pontes com os decisores políticos, a administração pública, as empresas e outras instituições da sociedade, com vista a promover a divulgação do conhecimento com vista à sua utilidade social?
	3. De destacar, ainda, neste relance conjuntural, a situação económica do País, a qual apresenta debilidades várias, a par de potencialidades que, embora reconhecidas, são insuficientemente aproveitadas, tanto em recursos materiais como em recursos humanos.
	Exemplifico:
	O tecido podutivo é débil e resiste mal aos desafios da economia globalizada e financeirizada.
	O desemprego mantem-se a nível muito elevado o que, além de dever ser considerado um recurso potencial desaproveitado e irrecuperável, constitui uma situação insustentável do ponto de vista da coesão social numa sociedade democrática.
	A crescente precariedade do vínculo laboral associada a uma notória degradação da qualidade do trabalho e da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, em domínios fundamentais, constitui entrave a nível de produtividade mais elevado.
	O conhecimento científico disponível permite conhecer estas situações, identificar os seus contornos, tecer correlações com a qualidade da vida pessoal, a produtividade nas empresas, o grau de satisfação dos cidadãos quanto ao nível de bem-estar, com reflexos na coesão social, a estabilidade da governação e a qualidade da democracia. O conhecimento existe, mas por que não passa para o entendimento e para as correspondentes atitudes e comportamentos dos diferentes actores económicos, sociais e políticos, quando é certo que estes actores na sua maioria são quadros formados nas nossas escolas de ensino superior?
	4. Este olhar de relance sobre a realidade circundante da universidade, ficaria demasiadamente incompleto se não acrescentasse a minha grande preocupação com mais dois fenómenos, distintos, mas correlacionados. Refiro-me à desigualdade na repartição do rendimento gerado na economia e à incidência e severidade da pobreza.
	Também estes fenómenos estão hoje bem diagnosticados, estão relativamente bem definidas as suas causas estruturais e conhecem-se, inclusive, os respectivos impactos em termos de satisfação individual bem como os seus efeitos no desempenho económico.
	As políticas de austeridade seguidas nos últimos anos, sob pretexto de fazer face a uma crise financeira interna, vieram agravar o grau de desigualdade existente, sob o olhar complacente de uma população caracterizada por fraco grau de aversão às desigualdades quando comparado com indicador idêntico usado para comparações internacionais.
	A recente obra de Piketty sobre o capitalismo do século XXI, os escritos de alguns prémio nobel da economia, como A. Sen ou J. Stiglitz e o mais recente prémio Nobel da economia A. Deaton, bem como outros investigadores e professores distintos entre os quais gostaria de destacar A. Atkinson bem têm chamado a atenção para a centralidade da repartição do rendimento na economia e nos seus modelos de crescimento, mas o que constatamos é que os modelos em uso sob a égide das instituições internacionais hegemónicas (Banco Mundial, FMI, OCDE), instituições comunitárias (Banco central europeu, Comissão europeia) e na generalidade das universidades americanas e europeias, a desigualdade continua a ser uma questão menor, tratada no pressuposto falso de que a correcção, a existir, resultará do próprio crescimento económico e da competitividade em mercados globalizados. Poderão estes fenómenos ser devidamente estudados apenas com recurso a conhecimentos de índole disciplinar, no caso presente a economia? Não deverá a Universidade dar maio ênfase ao conhecimento multidisciplinar e transdisciplinar?
	Em particular, no que diz respeito à pobreza, é notório que não basta recorrer à economia ou à sociologia para abordar esta problemática e encontrar resposta ao dilema: por que razão ou razões, havendo recursos materiais a nível do planeta suficientes para satisfazer as necessidades básicas da Humanidade no seu conjunto, existem milhões de pessoas, famílias e alguns povos inteiros que continuam a sofrer privações graves (nos casos mais extremos, fome, escassez de água potável, doenças evitáveis, morte prematura, etc.?
	O conhecimento proporcionado pelas Ciências sociais neste domínio é de indiscutível actualidade, mas tem de ser completado com o recurso à Ética ou seja ao conjunto de princípios fundantes em que o ser humano se reconhece como tal e fazendo parte de um todo mais vasto.
	Desde 1945, tais princípios consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (direitos dos humanos), estão concretizados em direitos e como tal constituem a matriz do nosso viver colectivo enquanto Humanidade e devem servir como referencial último do agir individual e colectivo.
	É com este fundamento que as Nações Unidas iniciaram o século XXI com um pacto de combate à pobreza, fixando objectivos e metas para os primeiros 15 anos deste milénio. A realização dos ODM (objectivos de desenvolvimento do milénio) permitiram atingir resultados muito positivos na redução da pobreza nas suas várias dimensões à escala mundial, mas estamos longe de ter alcançado a erradicação da pobreza, enquanto violação de direitos humanos fundamentais. Podem as universidades ficar à margem destas problemáticas?
	5. Iniciei a minha reflexão com uma referência à questão das alterações climáticas. Trata-se, sem dúvida, de uma temática nuclear do século XXI, mas que não é a única dimensão da vastíssima problemática da ecologia.
	A este propósito, é incontornável uma referência à encíclica do Papa Francisco, conhecida pelas palavras em latim Laudato Si’ a qual tem um sub-título esclarecedor do seu conteúdo: Sobre o cuidado da casa comum.
	Este documento, que continua a merecer grande atenção por parte da opinião pública e das instâncias internacionais com poder de decisão política, é, de facto, particularmente relevante, porque não só sistematiza, em linguagem corrente, o vasto conjunto do conhecimento científico adquirido acerca dos riscos ecológicos que presentemente enfrentamos (esgotamento de recursos não renováveis, poluição de vária ordem, perda grave da biodiversidade, acumulação de lixos em terra e no mar, aquecimento global do Planeta, etc) como aponta as suas causas estruturais e denuncia a sua relação com o tipo ou modelo de economia globalizada assente no lucro e na especulação financeira, a concentração do poder sobre a tecnologia, os padrões de consumo e a cultura dominante, pondo em evidência a necessidade urgente de mudanças radicais no modo de pensar e agir dos humanos na sua relação com o Planeta, concebido este como casa comum onde toda a Humanidade, as actuais e as novas gerações, têm direito a habitar de maneira digna ao longo da sua vida e ter parte equitativa no progresso social das comunidades a que pertencem. Cabe lembrar que, neste seu documento. o Papa Francisco cunha e desenvolve o conceito de ecologia integral, dando enfoque à estreita relação que existe entre a dimensão ambiental física e a dimensão social do mesmo problema ecológico.
	A sobrevivência da espécie humana está em risco e é de extrema importância qua as novas gerações adquiram uma consciência esclarecida e bem ancorada no conhecimento científico acerca da dimensão, complexidade e carácter global da problemática em causa, de modo a que se possam esperar comportamentos individuais e sociais mais responsáveis pelo cuidado da casa comum.
	Ao conhecimento científico há que associar motivação para a mudança e culturas integradoras da razão e da compaixão, da objectividade dos factos e da relação subjectiva e afectiva na identificação das suas causas e na responsabilização pessoal e coletiva por um agir consequente.
	É bom de ver que um conhecimento meramente objectivo não gera só por si atitudes e comportamentos responsáveis e empenhados na viabilização de uma ecologia integral, que garanta a sustentabilidade física do planeta e assegure condições de uma habitação pacífica e convivial entre todos os humanos. Não estará o conhecimento que se produz nas nossas universidades demasiado divorciado da preocupação com a formação das consciências de estudantes, investigadores e professores e do aprofundamento e explicitação da dimensão ética que lhe subjaz?
	6. No quadro de perplexidades que ficarão assinaladas na história do século XXI, não poderá deixar de figurar também o fenómeno em expansão do terrorismo internacional e o eclodir de uma violência que julgaríamos banida pela civilização e o progresso social que, como humanidade, já havíamos alcançado.
	Desde o começo do milénio que vêm eclodindo fenómenos de atentados de grande dimensão em número de vítimas, denotando a existência de organizações poderosas que, sob a aparência de motivações e objectivos religiosos, os promovem. Fenómeno mais recente é o recrutamento que essas organizações promovem entre jovens do mundo ocidental, incluindo, por vezes, jovens com formação académica.
	A compreensão do fenómeno do terrorismo, nas suas manifestações, causas e consequências, vai exigir ferramentas analíticas que ultrapassem as fronteiras do conhecimento disciplinar e que se desenvolvam novas abordagens científicas capazes de captar a complexidade de fenómenos que se apresentam com interligações múltiplas. Exigirá também que a universidade se interrogue sobre o lugar que que reserva à Ética e à formação humana integral dos seus membros e que horizontes de sentido de vida oferece às gerações mais jovens.
	7. Até ao momento, falei da Universidade como categoria abstracta, porque tratava-se, sobretudo, de inventariar alguns desafios do contexto exterior e, a partir deles, deduzir um conjunto de interpelações a que a universidade do século XXI não deve furtar-se, e que vão para além do mero criar conhecimento e da sua transmissão.
	Não ignoro, porém, a narrativa da evolução das concepções, modelos e funções das Universidades, ao longo dos séculos e a influência que nelas tiveram os contextos geográficos, religiosos e culturais em que surgiram, os poderes que estiveram na origem da sua criação e tutela, a sua natureza de entidade pública ou privada. Não precisamos de saltar a fronteira do nosso rectângulo para constatar essa diversidade, ao longo da história, mas também no presente. Há pois que ter esta diversidade em conta quando se trata de avançar para o enunciado dos desafios.
	Ocorre pois perguntar: Terão todas as Universidades portuguesas do século XXI condições para manter vivo este princípio?
	São vários os condicionalismos a que as universidades portuguesas (e não só!) do século XXI têm vindo a ficar sujeitas. Lembro Bologna e as suas normas, os critérios dos ratings, os requisitos de progressão na carreira docente, as restrições do financiamento público, obrigando a recorrer a estratégias de contratualização junto de empresas para obter financiamento de projectos de investigação, venda de serviços ou mecenato condicionado a certos propósitos particulares, etc.
	Para bem desempenhar a sua missão, as universidades portuguesas do século XXI precisam de alcançar um novo e mais exigente patamar de liberdade. Liberdade para criar e divulgar conhecimento, liberdade para ensinar, liberdade para agir como reconhecido actor social que são, com o que tal comporta de condições substantivas de exercício dessa liberdade.
	Eis, a meu ver, o primeiro grande desafio.
	9. O próprio conhecimento carece também de ser revisitado. É inegável o avanço do conhecimento científico que foi possível alcançar através da especialização das várias ciências, permitindo isolar matérias e aperfeiçoar metodologias adequadas para as estudar. Chegamos, porém, a um estádio de evolução do conhecimento que, sem prescindir da riqueza dos distintos corpos teóricos, nos temos de voltar para os desafios do pensamento complexo, visando a totalidade, sabendo que aquela não será a soma das partes, mas uma realidade outra.
	Esta perspectiva é particularmente relevante no domínio das ciências sociais e humanas, dada a natureza da complexidade intrínseca aos fenómenos ditos económicos, financeiros ou sociais. Há que remontar à década de 70, a Yves Barel ou a Bertalanfy e à teoria geral dos sistemas que enfatiza: tudo está unido a tudo e que cada organismo não é um sistema estático fechado ao mundo exterior, mas sim um processo de intercâmbio com o meio circunvizinho, ou seja, um sistema aberto num estado quase estacionário, onde materiais ingressam continuamente, vindos do meio ambiente exterior, e neste são deixados materiais provenientes do organismo. 
	Para entender a contemporaneidade, o pensamento complexo é incontornável, designadamente quando se pede à Universidade que não restrinja o seu campo de conhecimento ao saber, mas nele inclua também o saber fazer, dotando o aprendente de ferramentas que o habilitem a criar e aplicar novos conhecimentos.
	A Universidade não pode esquecer que por natureza é uma instituição que liga o passado ao futuro, o conhecimento que acumula do passado há-de servir (ainda que, por vezes, com rupturas de paradigma importantes) para potenciar o conhecimento futuro. Esta é a dinâmica que importa partilhar com os estudantes, tornando clara a linha vermelha que separa eventuais clientes de diploma e sujeitos aprendentes de nível superior, herdeiros de saberes passados e construtores de saberes futuros.
	A Universidade através do conhecimento que cria e difunde e da formação que proporciona aos estudantes tem de assumir-se como transmissora de valores.
	10. Resta uma última interpelação, enunciada no sub-título desta conferência: o desenvolvimento sustentável.
	Para além de investigar, ensinar o saber e o saber fazer, gerir o conhecimento e formar as consciências no respeito por uma ética universal, poder-se-á falar de uma quinta dimensão da Universidade, a de ser actor na construção do mundo novo e na refiguração do emergente.
	Exige-o a actual conjuntura mundial, com as suas múltiplas complexidades associadas à globalização, às novas tecnologias, à informação e comunicação, à ecologia e, em suma, à sustentabilidade global, à construção da paz e à sobrevivência da Humanidade. É neste quadro de complexidades e desafios que a Universidade, enquanto instituição de saber e de sabedoria, deve assumir a sua responsabilidade, posicionando-se no xadrez das várias forças e interesses em presença numa dada comunidade.
	A declaração de Bolonha teve manifestos intuitos de privilegiar os interesses dos mercados, em detrimento do serviço público. Por exemplo, empurrando a rede de ensino superior para uma maior sujeição à economia de mercado, advogando a substituição, ao menos parcial, do financiamento público por recurso obrigatório a receitas próprias; substituindo o conceito de estudante pelo de cliente; incentivando a orientação das formações oferecidas para as necessidades do mercado; apoiando a privatização do ensino superior e a competitividade em detrimento do ensino superior público; promovendo critérios de avaliação de desempenho de natureza burocrática e mercantil.
	Não obstante os aspectos negativos atrás referidos, a Declaração de Bolonha teve, porém, o mérito de chamar atenção para a responsabilização das universidades face à sociedade e abrir a porta a que as universidades assumam, cada vez mais, o papel de actor social.
	12. A concluir e em jeito de síntese, direi que, os desafios do século XXI, são também desafios para as universidades de hoje em múltiplas vertentes: a salvaguarda do princípio da liberdade face à tirania do mercado, a missão de conhecer, de ensinar e formar e de orientar o conhecimento e a participação na construção de um desenvolvimento sustentável, como de há muito vem advogando Edgar Morin, nas suas múltiplas e sábias reflexões sobre a Universidade.
	Termino com um pensamento esperançoso deste último, em sua honra e em sua homenagem:
	A esperança é a ideia que o futuro já que é incerto e já que é desconhecido, pode justamente ser melhor e, no fundo, o meu sentimento profundo é que eu sou um pedacinho temporário, numa gigantesca aventura, que é a da humanidade, que começou, talvez, há sete milhões de anos, quando um primata virou bípede. Que continuou e seguiu pela pré-história, a história, o fim dos impérios, os acontecimentos, as guerras mundiais. Uma aventura absolutamente incrível. E como o passado é incrível, eu sei que o futuro também será incrível.
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