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Essa palavra
"Universidade"!

Como devem ser educados os homens do
mundo novo em evolução? Educar é preparar
os jovens a poderem sofrer sucessivas inte-
grações em mundos prospectivos. A Educa-
ção deve, pois, conter em si germes de inova-
ções. A Escola de hoje tem de preparar para
uma estrutura social em rápida mudança.
Entretanto, no decorrer dos séculos, a Uni-
versidade sempre repudiou inovações brus-
cas: as reformas profundas que sofreu foram
sempre impostas pelo Poder político. No sé-
culo XIX, a sua relutância em aceitar saberes
técnicos levou este a criar fora dela as cha-
madas Grandes Escolas Superiores. Mas a
Universidade, em crises sucessivas, tem-se
renovado incessantemente, acabando por
absorver as escolas criadas à sua margem.

1 — «Eu sei o que é o tempo, se não mo perguntarem...»

Afinal esta frase de Santo Agostinho pode ser evocada por
cada um de nós quando atenta em qualquer dos milhentos conceitos
da linguagem corrente. As mais das vezes um conceito que parece
assente, logo se apresenta confuso, mal se disseca o âmbito dos
vocábulos.

Tão confuso e vago se mostra amiúde o significado das pala-
vras, que bem pode acontecer estarem dois interlocutores de
acordo ou em desacordo simplesmente por basearem os seus racio-
cínios em diferentes imagens motivadas pelo mesmo termo.

Se filosofar é, em grande parte, aclarar e aprofundar o signi-
ficado das palavras e de outros símbolos de transmissão das ideias,
cada educador é necessariamente um filósofo.

* Francisco de Paula LEITE PINTO — Professor catedrático de Matemá-
tica da Universidade Técnica, Presidente da Junta Nacional de Investigação
Científica e Tecnológica.



Procuram os homens, há séculos já definir com rigor o âmbito
da palavra civilização. Inúmeros estudos se têm publicado a tal
respeito, uns no campo da Linguística, outros no da Etnologia,
outros no da Política. E não faltaram nos últimos anos reuniões
de gente marcante, onde pensadores de polpa debateram, dias
inteiros, conceitos e factos.

A agitação das ideias políticas, quase sempre apaixonada,
influenciou a busca da definição, não se tendo conseguido forjar
uma que obtivesse unanimidade de votos.

Ideia confusa, vaga, pouco clara, esbatida.
Em primeiro lugar, cada ser humano sente e reage — como

sempre sentiu e reagiu — dentro de um meio social. Hoje, porém,
a estrutura das sociedades é tão complexa que cada qual se sente
englobado em variadíssimos grupos e «mini-grupos», um a um
com seus interesses colectivos a imporem normas de comporta-
mento.

Cada indivíduo pode ter assim interesses divergentes, con-
forme age como elemento deste ou daquele grupo.

Cada indvíduo do nosso Ocidente, por mais que se proclame
livre, está preso por inúmeros elos de ligação a diversas micro-
-sociedades, cada uma das quais lhe inculcou formas de pensar
e maneira de vivência que podem entrar em conflito e impedem
decisões.

Aqueles que identificam o conceito de liberdade com o des-
prezo pelas regras do comportamento social (hábitos, costumes,
instituições, regulamentos ou leis) arriscam-se a ser segregados
por alguns dos agregados e grupos a que pertencem. E, se desres-
peitam as normas consideradas tabus (como são muitas das pre-
vistas nas leis), caem sob a alçada da Justiça, encarregada do poli-
ciamento da macro-sociedade onde tantos grupos e grupelhos se
integram e coexistem.

A palavra policiamento decorre etimològicamente de polis ou
seja da cidade ordenada que desde a Grécia aparece antagónica
da selva, onde não existem relações polidas. O selvagem não
é polido porque não aceita as conveniências (ou decências) sociais.
Tem mais «graus de liberdade» pois não segue, disciplinarmente,
os hábitos civilizados. E caímos no mesmo conceito, pois a civis
romana é instituição paralela à polis grega.

O conceito de civilização fica, assim, debuxado num dos seus
significados mais correntes, identificável com outro conceito, igual-
mente vago, o de cultura.

Porém, duas importantes escolas, uma alemã e outra fran-
cesa, esforçaram-se por separar os dois conceitos através de arqui-
tecturas filosóficas que deram origem a diversos sistemas ecléc-
ticos.

Têm-se escrito milhares de estudos sobre os cambiantes dos
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jsignificados das duas palavras. Julgamo-nos, por isso, obrigados
a precisar o termos de que nos vamos servir.

Chamaremos cultura a um conjunto bastante complexo de
normas de vivência: em primeiro lugar juízos e valores, morais
e religiosos, que presidem ao comportamento dos indivíduos; por
outro lado os hábitos, os costumes, as técnicas, (muitas das quais
materializadas em utensílios, ferramentas e aparelhos) e as insti-
tuições que fixam essa maneira de viver e conviver; por outro lado
ainda os meios de comunicação entre os indivíduos e de transmis-
são do pensamento, o mais forte dos quais é a língua maternal.

Este conceito de cultura logo se complica se voltarmos a relem-
brar que cada homem pertence a várias micro-sociedades, como
são, por exemplo, a família, a comunidade religiosa, o estado social
e económico, a profissão, o clube desportivo, a sociedade científica,
o partido político, a roda de amigos, a escola, etc, etc. Todos estes
agregados sociais se interpenetram formando um entrelaçado em
mutação contínua.

Sublinha-se em mutação contínua porquanto a cultura, tal a
definimos, não é estática. Sedimentação permanente através dos
tempos, o seu devir é, por vezes, tão dinâmico que sofre verda-
deiros abalos tectónicos que torcem, destorcem e rasgam os sedi-
mentos depositados no decorrer do tempo.

É portanto vago o conceito de cultura de um grupo e ainda
mais vago o conceito de cultura de um indivíduo.

No anseio de progresso que deve impregnar qualquer homem
normal procura ele um modelo de comportamento que desejaria
alcançar.

No decorrer de uma vida não é imutável o modelo a imitar.
Sob a influência dos diversos grupos a que pertence, um indivíduo
é levado a admirar um seu progenitor ou parente, um santo, um
músico inspirado ou um artista laureado ou um cientista eminente,
um grande campeão desportivo, um herói famoso, um mestre
insigne. E toda esta adjectivação é forjada pela admiração.

Um homem de hoje, arregimentado como está a vários grupos,
é levado a emprestar aos seus modelos diversas culturas ideais,
muitas das quais com profundas raízes no passado.

Qualquer cultura possui, destarte, um feixe de tradições impla-
càvelmente ameaçadas por inovações colhidas em modelos mais
novos ou forjados de repente por técnicas espectaculares.

Ã medida que o ideal humano se desloca desequilibra-se o con-
junto dos elementos culturais. Nem os valores que pareciam carac-
terizar a cultura ficam imutáveis.

Hoje são as técnicas, no seu desenvolvimento acelerado, os
mais profundos renovadores das culturas.

As técnicas da Técnica que produz em série tornaram-se os
mais importantes niveludores culturais: o que ontem foi privilégio
de poucos está hoje ao alcance de muitos.
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A alimentação, o vestuário, a habitação, os lazeres, os meios
de transporte e de comunicação banálizaram-se em determinados
tipos, dando às culturas onde se integram aspectos idênticos.

Embora para o vulgo as palavras cultura e civilização tenham
significados parecidos ao ponto de os dicionários darem como sinó-
nimos «civilizado» e «culto», nós diremos que a cultura é um con-
junto de elementos respeitantes a um estado em determinada época
de certo grupo social que vive em certo meio geográfico, enquanto
que a palavra civilização inclui a ideia de movimento. A civilização
é uma trajectória dos vários estádios de uma cultura.

É uma realização humana através do tempo: a sucessiva
mudança intencional de elementos culturais. Por vezes aparece
como continuada substituição de tradições por inovações.

Uma cultura é uma imagem fotográfica. Uma civilização é um
filme sobre imagens correspondentes a épocas que se sucedem na
evolução dos grupos sociais.

Para todos os homens do Ocidente, a civilização é a marcha
para o progresso, representando este a acção aumentada do homem
sobre a Natureza ou, o que é equivalente, o aumento da produtivi-
dade das técnicas que são (como sempre foram) as infra-estrutu-
ras de todas as culturas. A forma de viver (a qual começou por
ser a forma de sobreviver), os hábitos, as instituições, repousaram
sempre e continuam a repousar sobre técnicas materiais.

Civilizar é ensinar aos homens a comandar a Natureza.

2 — A expressão «Mais e Melhor» pode sintetizar o moderno
conceito ocidental de civilização.

De facto, o homem do Ocidente aspira continuadamente a viver
melhor e não renuncia ao axioma de que o melhor implica ter
à sua disposição mais alimentos, mais objectos e produtos, mais
divertimentos e lazeres, mais felicidade.

A sociedade do melhor é a sociedade da abundância.
(Não sei se vem a qualquer propósito lembrar, entre parên-

tesis, que a História nos ensina que, em tempos idos, a abun-
dância sempre gerou desejos que exigem o desgaste dos valores
tradicionais.)

Para o ocidental de hoje civilizar é enriquecer as culturas
pela criação de novas necessidades, logo satisfeitas.

Civilizar é, pois, a intenção humana de submeter o mundo
natural ao serviço do homem, pelo emprego de técnicas sucessi-
vamente mais eficientes.

O progresso é o ritmo da marcha ascensional da Civilização,
ou seja, olhando os caracteres quantitativos dos sucessivos estádios
culturais, um aumento dos números que pretendem traduzir esses
caracteres mensuráveis.

E, quanto aos caracteres culturais que se julgam de qua-
lidade e que parecem mais estáveis no decorrer do tempo, não
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faltam os sociólogos que buscam para eles uma escala hierár-
quica.

O homem do Ocidente moderno aceita que haja alhures civi-
lizações estacionárias ou, até, em regressão, mas, em seu entender,
isso implica a existência de homens já incapazes de lutar com
a Natureza por terem perdido não apenas o conhecimento das
técnicas empregadas pelos seus avós mas também as possibilidades
de o readquirirem.

Mostra a História que no mundo houve civilizações que se
esvairam por degradação dos homens e outras, em maior número,
que desapareceram da face da Terra por destruição motivada pelo
emprego de técnicas guerreiras de grande eficiência. Outras civi-
lizações foram integradas em trajectórias com maior gradiente
ou absorvidas por estádios culturais mais ricos em valores espi-
rituais ou em técnicas transformadoras do meio geográfico.

Sem negar a importância do conteúdo axiológico das culturas,
o homem do Ocidente moderno afirma — tal qual o homem dos
países socialistas — que qualquer conceito de civilização tem de
alicerçar-se sobre a existência de uma sociedade onde sejam mui-
tos os grupos e os micro-grupos com preocupações materiais de
vivência.

3 — Afirmam e reafirmam os moralistas e os educadores que
são os valores as características básicas das culturas.

Pode sem dúvida afirmar-se que os sistemas de referências
axiológicas têm sido os mais resistentes ao desgaste do tempo.

Porém, as técnicas ao imporem inovações — as modas passa-
geiras são disso um exemplo —, podem ser abrasivos tão podero-
sos que até atinjam éticas e religiões.

E como são as técnicas maquinistas que permitem a satisfação
dos desejos materiais dos homens, os hedonistas e os endemonis-
tas defendem que basta o desenvolvimento continuado da Técnica
(a Técnica produtora de bens em série e que se escreve com inicial
maiúscula) para se ser cada vez mais civilizado, pois prazer e feli-
cidade parecem ser parentes próximos.

4 — A luz, o ar puro, a cor, a Natureza! Nas paisagens natu-
rais de Fontainebleau, de Barbizon, d*Argenteuil, d'Honfleur, mer-
gulharam todos os pintores impressionistas — aqueles que retra-
taram uma época.

O campo aparecia como a Natureza virgem da acção do
homem!

Plantas e animais, domesticados e seleccionados por mil gera-
ções, eram, há apenas um século, considerados naturais l Naturais
eram também os rios e as azenhas, os moinhos de vento e os
barcos à vela.
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Nem as casas, nem as estradas poeirentas, nem o própria
comboiozito pintado por Monet em 1870, modificavam a «impres-
sion première» de Corot e de todos os impressionistas que se ape-
lidavam de naturalistas.

Em 1870 ninguém considerava o homem, armado ou não do
seu ferramental, capaz de transformar a Natureza!

Porém, quando hoje sobrevoamos a Europa, vemos as terras
retalhadas pela acção da máquina, criação humana: imensas cida-
des, fábricas monumentais a poluir a atmosfera, vias férreas e auto-
-estradas formando uma rede — rede imponente pejada com com-
boios de veículos que do alto nos parecem carreiros de for-
migas— portos grandiosos salpicados de transatlânticos e car-
gueiros, um nunca acabar de construções.

A máquina — criação do homem, não o podemos esquecer —
invadiu a paisagem e hoje já não é possível, na maior parte dos
países, aceitar como axioma a «impressão» de que a Natureza
rodeia o homem.

O homem do Ocidente vive com a máquina e o seu mundo já
não é natural.

As paisagens, tão diferentes de região para região, tendem,
mercê do impulso das técnicas, a banalizarem-se. A própria arqui-
tectura vai perdendo as características regionais. As cidades mo-
dernas, em todos os climas, são construídas por padrões idênticos.

E a máquina está prestes a invadir o mundo natural das
águas profundas e dos espaços interplanetários.

5 — A artificialidade do mundo novo é um facto social. Um
homem isolado impelido para sobreviver a dominar a Natureza
já era um mito em 1719, quando Daniel DEFOE escreveu esse «best-
-seller» do romance inglês que foi Vida e aventuras de Robinson
Crusoé.

Romance ? Não faltam críticos a considerar a obra como o pri-
meiro, no tempo, dos romances ingleses e isso apesar do autor ter
repetido à saciedade que nada de ficção havia no seu relato,
porquanto a aventura vivida por Crusoé, durante mais de um
quarto de século, numa ilha deserta do estuário do Orenoco, ia
na senda batida pela literatura de viagens. Na senda dessa prodi-
giosa literatura de viagens inéditas de que o nosso Fernão Men-
des Pinto havia sido arquitecto de tomo.

E se outros críticos pretendem que Robinson Crusoé é imagem
ampliada e deformada do marinheiro Selkirk, abandonado quatro
anos e meio na ilha de Juan Fernandez, DEFOE ao longo das
«Reflexões» esconde a ficção num entrecho que se complica à
saída da Baía de Todos os Santos, de onde o seu herói parte em
cata de escravos da Guiné.
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Para que o seu mito do homem isolado possa vir a ser aceite
pelos leitores do seu jornal, o repórter que foi Daniel DEFOE põe
à disposição do seu herói um precioso ferramental — machados,
facalhões, mosquetes, pólvora e balas — pois tudo isto é produto
do engenho dos homens que durante séculos foram traçando no
tempo a civilização em que Robinson se integra.

Sem essas ferramentas artificiais o herói não poderia ter
sobrevivido!

Esse Robinson atirado para a selva não é um selvagem: sabe
usar o machado e carregar o mosquete com pólvora e bala, sabe
que certas bichezas podem ser domesticadas e certas plantas
cultivadas, sabe muita coisa que a sociedade lhe ensinou, por
transmissão sucessiva de geração a geração.

Como umas sementes presas ao cotão de um saquito roído,
sacudidas ao acaso, fazem despontar uma seara, logo o náufrago
se relembra que sabe perpetuá-la e transformá-la em pão.

Durante vinte e cinco anos Robinson Crusoé, produto da cul-
tura britânica retemperado pelo luso-tropicalismo brasileiro, faz
ressurgir a casa-fortaleza, o armazém das coisas úteis, a despensa,
o curral das cabras, a cerâmica e mais não sei quantos elementos
culturais que os homens haviam penosamente criado durante mi-
lhares de anos nos seus encontros fortuitos com a Natureza.
Robinson rememora muitos desses conhecimentos e experimenta
técnicas imperfeitas sobre aquilo de que ouvira falar.

E só ao fim de vinte e cinco anos aparece o selvagem Sexta-
-Feira, logo lançado na aprendizagem da língua inglesa e do ma-
nejo da espingarda!

E depois?
Depois, Robinson, embora rei da sua ilha, logo que surge o pri-

meiro ensejo milagroso deixa a esplêndida Natureza e integra-se,
humildemente, num apagado lugar da sociedade, da sua sociedade,
daquela sociedade que lhe havia transmitido, com o saber e o dis-
cernimento, a esperança de vir a morrer entre outros homens.

6 — A definição tantas vezes dada de educação tem de ser
retocada.

Tem de sê-lo, porventura ligeiramente, embora o retoque
«ligeiro» seja o mundo de ideias novas que têm os parágrafos
anteriores como intróito.

Dizíamos: «Educação é o processo complexo que tem por fim
assegurar a qualquer indivíduo o desenvolvimento da sua persona-
lidade, de maneira a integrá-lo enriquecido na cultura dos seus
maiores, e por forma que ele possa ser em potência um elemento
de valorização da sociedade.»

Esta definição trazia implícita a lentidão da evolução das
culturas. Supunha que a substituição de tradições por inovações
se processava a ritmo tal que os filhos iriam ter uma forma de
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convivência em sociedade pouco diferente daquela em que tinham
sido educados.

Os valores morais e outros caracteres culturais —ideais
apontados à juventude— julgavam-se ao abrigo dos ventos da
insânia... porque seria falta de siso tocar no seu venerável
pedestal...

Hábitos, costumes e normas tinham a validez dos dogmas.
As técnicas melhorariam as infraestruturas materiais, mas

sem atingirem o funcionamento da sociedade, considerado como
bloco formado pela ensambladura de, apenas, uma dúzia de sub-
grupos.

Ora as técnicas no último quarto de século revolucionaram
as estruturas sociais ao ponto de serem apontadas como destruido-
ras da moral e dos bons costumes.

As máquinas que são técnicas materializadas foram apoda-
das de factor revolucionário por excelência, permitindo rápida
ascensão social das massas e, portanto, uma reviravolta na hierar-
quia da Sociedade.

O aumento da produção obrigou a criar clientela, o que só foi
possível por uma subida do nível médio dos salários.

Criando necessidades (muitas vezes desnecessárias...) e satis-
fazendo-as é a Técnica o mais decisivo fautor do Progresso.

A máquina resolvendo problemas tecnológicos sacudiu todos
os elementos materiais de todas as culturas. Estas modificações
estruturais das culturas levaram a migrações demográficas, a con-
centrações urbanas, a concentrações industriais, ao intercâmbio de
populações regionais e nacionais pela necessidade económica de
alargamento dos mercados à escala da produção em série.

A vida do homem que criou a máquina passou a ser uma vida
de contradições, porque a máquina fez surgir novos problemas de
convivência muitos dos quais se julga só poderem vir a ser equa-
cionados por técnicos, ou seja, pelos peritos das máquinas e dos
maquinismos.

Equacionar é um alentado passo no caminho da resolução.
Mas equacionar não é resolver!

Há hoje inúmeros problemas equacionados, mas não resolvi-
dos, porque a resolução de muitos problemas técnicos exige um
batalhão de técnicos e máquinas de calcular.

Sim! O homem criou, além das velhas máquinas capazes de
multiplicar as forças, outras, também velhas, aptas a modificar
movimentos, ainda outras, menos velhas, que executam sucessivas
fases de técnicas produtivas desde a matéria-prima ao produto
acabado, e umas novas máquinas capazes de atingir, com base em
dados recebidos, valores de expressões matemáticas complicadís-
simas.

O cérebro humano concebeu e as suas técnicas industriais
fabricaram máquinas de calcular e de ordenar. Esses maquinismos
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equivalem aos antigos gabinetes de calculadores, mas de tal ma-
neira ampliados que o seu trabalho só poderia, com velhos méto-
dos, vir a ser levado a cabo ao fim de muito tempo, por milhares
de homens treinados.

O homem — qualquer homem — vive hoje em convivência
com outros homens, com muitos mecanismos e com máquinas
electrónicas, cada vez em número mais elevado.

Como devem ser educados os homens do mundo novo em
evolução ?

Diremos que:
«Educar é preparar os jovens a poderem sofrer sucessivas

integrações em mundos prospectivos.»
A Educação deve, pois, conter em si germens de inovações.
Não nos iludamos: em futuro muito próximo qualquer

homem exercerá, vida fora, mais de uma profissão.

7 — A definição por nós adoptada de cultura tem hoje geral
audiência junto de etnógrafos e sociólogos. Pouco tem de comum,
no entanto, com qualquer daquelas definições que tiveram suas
origens em discussões filosóficas do século do iluminismo e foram
correntes até à primeira Grande Guerra.

Andavam todas elas em torno dos conceitos de «refinamento
espiritual», de «estudo desinteressado dos saberes», de «formação
humanística», de «vida intelectual».

A definição de sentido antropológico por nós adoptada — cen-
trada sobre «o sentido da convivência» — inclui porém elementos
dessa «vida do espírito» que tantas inquietações psicológicas e
tanta vaidade tem trazido ao homem pensante, a esse homem
pervertido de Rousseau.

O pensamento e as acções programadas têm dado à humani-
dade sucessivos saberes e são estes que, em grande parte, têm
estratificado a sociedade.

Efectivamente, quando se fala numa cultura nacional tem-se
sempre em conta o conjunto estruturado dos mais altos saberes,
isto é, uma estrutura formada pelo refinamento dos conhecimen-
tos que os especialistas reuniram, analisaram, criticaram, selec-
cionaram e ampliaram nos variados campos da actividade do
espírito.

E é nesse sentido que é lícito falar em cultura artística, em
cultura literária, em cultura musical, em cultura matemática, em
cultura científica e, até, em cultura técnica.

E aqui temos como dentro do nosso conceito social de cultura
se podem integrar os conceitos filosóficos que já preocupavam
Goethe.

8 — O livro celebérrimo de Sir Charles SNOW, The tvoo cultu-
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res pretende analisar o conflito entre a cultura literária e a cul-
tura ôientífica.

Para Snow é neccessário suprimir o fosso de incompreensão
que existe, no Ocidente, entre os cientistas e os literários.

Em todo o Ocidente ouvimos, de facto, os queixumes dos lite-
rários sobre a «desumanização» motivada pelas Ciências e as Téc-
nicas e os sarcasmos dos cientistas sobre a «bizantinice» dos estu-
dos das humanidades clássicas.

SNOW registou a opinião geral dos cientistas sobre a in-
fluência nefasta exercida na humanidade pela literatura pessi-
mista e derrotista da primeira metade deste século, em oposição
ao optimismo dos cultores da Ciência que procuram sempre
melhorar a sorte do homem. O mau emprego das descobertas
científicas na guerra e na destruição não pode, no entender dos
cientistas, ser-lhes imputado.

No parecer de SNOW (que foi investigador de química-física
e é autor de excelentes livros de literatura) a cultura científica,
no sentido filosófico do termo, integra-se perfeitamente numa cul-
tura de sentido social, porquanto os cientistas formam sub-socie-
dade com maneiras de vivência aceites por todos eles.

Foi porém chocante para o Prof. SNOW, quando encarregado
pelo seu Governo de coordenar a investigação científica e tecno-
lógica britânica, verificar como elevada era a percentagem dos
cientistas divorciados das literaturas clássica e moderna, por as
considerarem simplesmente absurdas e fora das realidades.

Outro choque recebeu quando verificou que a música era a
única arte que contava muitos adeptos entre os homens da
Ciência.

Por outro lado, Sir Charles pôs em relevo a geral ignorância
dos literatos, não apenas da Matemática mas de todas as bases
científicas que conduziram às realizações técnicas que hoje enchem
o mundo: meios de transporte e comunicações (das coisas, das
palavras, das imagens); conquistas da Biologia e da Medicina;
revolução do Cálculo Científico, da Cibernética, da Automação;
o domínio de Energia Atómica.

Para SNOW parece evidente que o cisma cultural é devido ao
excesso de especializações e que, por isso, a estrutura do sistema
educativo britânico devia ser modificada.

9 — Em Uévdlution créatrice, BERGSON afirma que a inteli-
gência é a faculdade de fabricar objectos artificiais.

A inteligência do proto-homem, durante meio milhão de anos,
aplicou-se no fabrico de ferramentas que lhe prolongassem o braço.

Nos últimos 30 000 ou 40 000 anos o «homo sapiens» foi aper-
feiçoando os materiais com que fabricava ferramentas, armas e
utensílios.
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E quando, há apenas poucos séculos, criou a máquina e depois
aproveitou insuspeitadas fontes de energia, o homem afirmou a
sua inteligência forçando a Natureza ao ponto de devassar as
fossas do seu planeta e, até, fora dele, o espaço interplanetário.

Isto só foi possível porque estruturou uma Ciência e, a partir
dela, criou a Tecnologia que começou por ser análise das Técnicas
— dos seus métodos e processos— e acabou por ser o estudo
científico do desenvolvimento das técnicas da produção industrial.

Não sabemos de que nacionalidade será o primeiro habitante
da Terra que chegará à Lua. Mas sabemos que não será de nenhum
dos inúmeros países que não possuem laboratórios de pesquisas,
nem grandes ordenadores electrónicos, nem poderosa indústria
pesada. E provável que venha a ser ou um americano ou um russo,
porque os Estados Unidos e a Rússia vão na vanguarda dos pro-
gressos tecnológicos. Dos 1200 satélites artificiais que giram em
torno da Terra poucos são aqueles que não foram lançados por
especialistas destes dois países. Depois de Gagarine (em 12-IV-
-61) já uma dúzia de homens e uma mulher navegaram no espaço,
todos estadunidenses e russos.

O homo sapiens tornou-se homo astralis.
Os dois grandes líderes mundiais gastam em cada ano cerca

de 300 milhões de contos em experiências espaciais, não para bate-
rem recordes ou para anexarem novos territórios, mas porque a
investigação espacial é hoje (como foi há dez anos a pesquisa
nuclear) um importante entroncamento de pensamentos científi-
cos e de realizações tecnológicas que tem sido nestes quatro últi-
mos anos o grande fautor do desenvolvimento prodigioso das
técnicas.

A necessidade aguça o pensamento e a rivalidade russo-ame-
ricana na conquista do espaço tem de ser olhada como o meio
de manter vigilantes os cérebros de milhares de investigadores e
de centenas de milhares de técnicos. Hoje 5%c (cinco por mil) dos
operários americanos trabalham para encomendas relacionadas
com as experiências espaciais. A meteorologia, a televisão, a meta-
lurgia, a electrónica, a automação, os ordenadores têm tido espec-
taculares avanços científicos e tecnológicos mercê da pesquisa
espacial. Sem o lançamento de astros artificiais a Tecnologia na
Terra não tinha avançado tanto. Por isso, a Grã-Bretanha, empe-
nhada como anda em retomar o seu lugar de grande potência
industrial, reconheceu que tem de sacrificar uns milhões de contos
por ano às experiências espaciais.

As experiências espaciais são, de facto, um gigantesco pro-
jecto de investigação à escala nacional, com uma publicidade espec-
tacular e gratuita, o que tem sua importância nos E. U. e na
Rússia. Neste grandioso projecto trabalham 60 000 cientistas e
técnicos.
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O gasto, aparentemente fabuloso, feito em cada ano pelos
Estados Unidos com o fabrico de satélites e seu equipamento tem
total compensação em «royalties» e retribuições de patentes depo-
sitadas em todo o mundo.

(Não é descabido lembrar estes parêntesis que as mulheres
americanas gastam, por ano, muito mais em produtos de beleza...
E os homens também...).

Cada satélite envia para a Terra informações preciosas e
alguns deles prestam serviços altamente remunerados.

Neste momento, 300 satélites ainda «falam». Julga-se que a
partir de 1970 serão enviados para o espaço, em cada ano, cerca
de um milhar de satélites, cada um com missão própria a cumprir.
Uns são lançados para desaparecerem em prazos fixos, outros para
gravitar durante séculos.

Há-os que são espiões de guerra ou se integram em projectos
de investigação militar. Se outras vantagens não têm aparecem
pelo menos com a garantia de obtenção de créditos...

Ah! Como a inteligência humana acelerou a sua acção!

10 — «Nada de novo sob o Sol»...
Aqui está uma frase que parecia verdadeira aos pais dos nos-

sos pais.
La Bruyère repetiu este mesmo conceito grego quando afir-

mou que há sete mil anos os homens que pensam se limitam a
respigar o que os antigos já sabiam.

Os nossos pais, porém, ao verificarem que o caminho de ferro
criara a velocidade perceberam que algo de novo tinha aparecido
sob o Sol.

Inúmeras inovações profundas nasceram depois. Tantas e tão
profundas que a cultura onde nossos pais mergulharam não é a
mesma que a nossa.

Podemos dizer que durante a vida dos homens de hoje cada
um deles se teve de adaptar a novas convivências sociais.

Qualquer educação deve assegurar a qualquer educando, e
segundo a sua natureza específica, o desenvolvimento da perso-
nalidade, de maneira a habilitá-lo a servir a sua sociedade em
qualquer estádio de uma cultura rapidamente mutável.

Nos tempos dos avós dos nossos pais era a família o educador
por excelência, a Igreja era educadora das famílias e dos indiví-
duos, a sociedade era educadora, no sentido de coagir os indiví-
duos a normas do «parece bem».

A Escola e os preceptores eram educadores dos escóis.
Neste momento as famílias demissionaram da sua posição de

educador e a sociedade passou a ser elemento perturbador na
acção da Escola, que se tornou o educador por excelência.

A Escola de hoje tem de preparar para uma estrutura social
em rápida mudança. O sentido dessa mudança talvez possa ser
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dado pela análise prospectiva de cultura científica, tal foi definida
na dicotomia de SNOW.

Os pais dos nossos pais envolveram o mundo com uma rede
de comunicações: estradas, caminhos de ferro, canais. Construí-
ram barcos que atingiram, em globo, dois milhões de toneladas.

Os nossos pais ampliaram e consolidaram esta rede para velo-
cidades médias de 60 km/h.

Hoje a Terra está salpicada de aeroportos e mais do que 100
milhões de passageiros aterram neles por ano; pode dar-se a volta
ao mundo sem pousar no chão; nos mares andam barcos com
mais de 200 000 toneladas de deslocamento. Há inúmeros comboios
de horário diário que marcham à velocidade de 200 km/h e qual-
quer avião comercial faz 800 km/h. Que transformação em todos
os sectores da vida! E transformações que se sucedem ano após
ano!

A Escola, que devia tomar em conta estas realidades, man-
tém fixos métodos, orgânicas e programas durante largos perío-
dos. Isto porque, de verdade, os dirigentes políticos têm atribuído
à cultura literária da dicotomia de SNOW maior importância rela-
tiva para a formação humana. O escol do Ocidente foi formado
primeiro através dos ESTUDOS GERAIS da Baixa Idade Média,
depois — no Renascimento — através das Humanidades, ou seja,
do estudo analítico dos clássicos que, por serem autores (ou auto-
ridades) de primeira classe, foram apontados como modelos.

Os autores clássicos eram os gregos e os romanos, mas cedo
passaram a ser os Dantes e os Cervantes porque da análise das
suas obras destacavam-se boas condutas sociais a aceitar, e más
condutas sociais a repudiar.

Hoje nada impede que também sejam clássicos os Einsteins,
porque a leitura, a interpretação e a análise da sua obra ensinam
a raciocinar direito e a pôr o serviço do Homem acima do serviço
dos homens.

O humanismo é uma perpétua renascença de modelos e de
fontes que se revelam perfeitos e dignos de meditação.

A cissão dicotómica de SNOW é, quanto a mim, um paradoxo
que vem da latitude ambígua que se tem dado ao significado das
duas palavras humanismo e humanidades.

A cultura, tal ainda a entendiam os escóis do século passado,
estava ligada ao conceito igualmente ambíguo de estudos desinte-
ressados das «liberales artes», aqueles estudos obrigatórios para
todos os que ambicionavam ser designados por «cavalheiros» e por
«gentlemen» — os homens dignos e estetas que primeiro brilhavam
nos salões e nas cortes para depois serem chamados a governar a
gentalha que não conhecia Cícero e Homero.

O Humanismo — que adoptou as Artes dos Estudos Gerais
medievais — tinha sido, primeiro, um pensamento moral que qual-
quer «grande homem», firmado na autoridade dos clássicos, trans-
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mitia a outro homem capaz de vir a ser «grande». Depois, foi o
cultivo de homens reunidos em colégios, preparação feita por
outros homens já cultivados e esclarecidos, hábeis na discussão,
na análise, na crítica e na meditação de textos antigos.

Nesses colégios novos — os dos Jesuítas e outros do sé-
culo XVI — iniciou-se o combate à tradição escolástica dos Estu-
dos Gerais — Paris, Lovaina e Alcalá na primeira linha — o que
põe em perigo o humanismo considerado apoio da Reforma.

Mas logo os humanistas se mostram mestres da reflexão
moral e religiosa e alinham, uns pela Reforma e outros pela Con-
tra-Reforma.

E é Ramus, reformista, no seu De studiis philosophiae a
proclamar em 1546: «Comparerai-je les ténèbres ou étaient ense-
velis les autres arts avec Ia lumière et Téclat d'aujourd'hui?».

Ao humanista, massacrado no Saint-Barthélemy (1572), pode-
mos antepor uma plêiade de outros homens contra-reformistas,
impregnados, também, do amor dos livros e do desejo de trans-
mitir uma tradição transformada em inovação. De entre eles, pode-
mos destacar centenas de portugueses que deixaram escritos huma-
nísticos, com uma «modernidade científica» advinda da grande
epopeia pesquisadora, que constituíram os descobrimentos portu-
gueses e espanhóis.

Em 1541, no prefácio de De Crepusculis, escreveu Pedro
Nunes: «A vós, sapientíssimo rei, patrono e cultor das ciências,
que fomentais, patrocinais e impulsionais também as letras e os
letrados, quis dedicar esta obra. Não porque tão desprezível coisa
seja digna de Vossa Majestade, mas para me desculpar do facto
de ainda não ter terminado a tradução de Vitrúvio, em parte por
falta de saúde, em parte porque todos os dias dou lições ao vosso
irmão, o magnânimo Príncipe Infante D. Luís, muito estudioso lite-
rato, a quem explico os livros de Aristóteles. Não contente em
ter ido com o Imperador Carlos à conquista de Tunes, a mais
fortificada da cidades da África, onde foi exímio guerreiro em
todas as expedições, ele não deixa de cultivar o espírito da
ciência; já o tinha feito admiravelmente com a Aritmética, Geo-
metria, Música e Astrologia.

A maioria dos nossos filósofos de hoje, ao contrário dele,
julgam secundário o ensino de Matemática»

Na dedicatória do Tratado de Bphera a este mesmo Infante
D. Luís, seu discípulo, escreveu, também, Pedro Nunes: «A Ciên-
cia não trata das coisas que são somente imaginárias, falsas ou
impossíveis, mas de certas e verdadeiras...». E logo adiante:
«Vossa Alteza tem tanto primor na Cosmografia e na parte instru-
mental e tem tão alto e claro entendimento e imaginação que pode
facilmente inventar muitas coisas que os antigos ignoravam».

É preciso não esquecer que Pedro Nunes não foi apenas mes-
tre de Príncipes, mas também mestre de Universidades.



Essas Universidades peninsulares — ainda Estudos Gerais por
essa época — inovaram quando levaram em conta o que o mesmo
Pedro Nunes ainda escreveu no Tratado em defensão da carta de
marear: «Descobriram novas ilhas, novas terras, novos mares,
novos povos; e o que mais é: novo céu e novas estrelas».

Desde o século XVI o poder do saber instalou-se no huma-
nismo e cindiu-o em dois: um humanismo de renascimento literário
e um outro de inovação científica sintetizado em Frei Heitor
Pinto: «Dizei-me, se não fossem as leis por que os nossos se regem
no mar e na terra, como poderiam eles sustentar a Índia, nem
ainda achá-la e conquistá-la?».

«Mas se não fosse a Matemática, como poderiam eles levar
lá essas leis?».

Vê-se, destarte, que vem de longe a dicotomia que SNOW apre-
senta no seu celebérrimo trabalho The two cultures que tanta
influência teve na renovação dos estudos na Grã-Bretanha de hoje.

E de mais longe vem ainda se considerarmos a Escola Geral
de Sevilha criada por Afonso, o Sábio!

11 — No humanismo português do século XVI iniciou-se, como
acabamos de relembrar, uma verdadeira inovação nos conheci-
mentos necessários à élite dos descobridores de Novos Mundos.
Raríssimos foram os chefes de expedições portuguesas de além-
-mar que não saíram da nobreza cultivada nas humanidades
clássicas e nas Matemáticas de então.

Além da «herança espiritual greco-latina», de que falou René
GOUSSET, em Genebra, aquando dos Encontros Pour un nouvel
humanisme (em 1949), «partiam os nossos mareantes mui ensi-
nados e providos de instrumentos e regras de astronomia e geo-
metria».

Esta frase, largamente difundida entre nós, é do «Tratado
que o ho doutor Pêro Nunez cosmographo dei Rey nosso senhor
fez em defensam da carta de marear: com o regimêto da altura»,
obra impressa com a tradução do Tratado da Esfera de Sacro-
bosco, a única que o nosso grande matemático publicou em portu-
guês. Nesse tempo, os navegadores de élite e os estudantes univer-
sitários liam correntemente o latim, língua em que foram redi-
gidas quase todas as obras do ilustre Mestre.

Ainda hoje o Dictionnaire de VAcademie Française conti-
nua a definir humanismo como «a cultura do espírito e da alma
resultante da familiaridade com as literaturas clássicas, mor-
mente a grega e a romana».

Mas tal humanismo foi sempre apanágio das élites. A arraia
miúda desconhecia-o.

Os escóis de hoje, em face de um mundo «desumanizado»
— tendo em vista as dimensões do cosmos e as dos micromundos
que são moléculas e átomos — têm de aceitar que a «herança espi-
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ritual greco-latina» está muito longe de preencher a forma de
vivência a que chamamos cultura ocidental.

Esta forma de convivência foi premida por milhentas técnicas,
sem as quais não sabemos conviver nem viver.

Essa cultura ocidental nasceu com a Europa e nela, durante
séculos, se renovou incessantemente, e isso mercê dos esforços de
mestres eminentes que souberam escolher e orientar aqueles que
conseguiram criar tanta Nação famosa.

A base dessa cultura vamos encontrá-la no ensino ministrado
pelos Estudos Gerais da Baixa Idade Média — o vestíbulo da
Europa renascentista.

Os «Estudos Gerais» antecederam as Universidades, desde as
velhas do século XVI até a essas magníficas Super-Escolas Supe-
riores, que às centenas enchem o mundo de hoje. Foram eles que
permitiram a possibilidade de transformar em grandes homens
alguns «filhos das ervas». Numa Idade Média governada por ba-
rões conseguiram os «Estudos Gerais» que o saber se transfor-
masse em poder.

Foi enorme a missão social dos «Estudos Gerais» e é justo
que lhe dediquemos algumas linhas.

12 — Ao analisarmos hoje os vestígios das culturas passadas
— sejam utensílios ou monumentos, ferramentas ou obras de arte,
documentos escritos ou desenhados — tomamos como termo de
comparações, inevitavelmente, elementos da nossa cultura ou de
outras culturas hodiernas que julgamos conhecer... por as termos
comparado à nossa.

Não devemos esquecer, ao lermos escritos históricos de outras
épocas, que os modos de vivência dos tempos idos aparecem, neces-
sariamente, deformados pela maneira como viveu o investigador
ou o historiador que os descreveu ou pelas maneiras de viver de
outros homens seus contemporâneos.

As culturas em que mergulharam autores e actores são, as
mais das vezes, díspares.

A interpretação histórica não consegue assim isentar-se de
influências das culturas do historiador e dos estratos sociais que
o rodeiam.

Ao ler simples interpretações antigas o leitor de hoje torce-as
e retorce-as novamente, de maneira que a História apareça vezes
sem conta com as novas interpretações de outras interpretações
mais velhas.

É evidente, por exemplo, que um grande industrial americano
— multimilionário reverenciado por multidões de contemporâneos
seus — sabendo-se comandante de poderosos exércitos de homens
e de máquinas, é levado a torcer o pensamento de Platão: «Se lhe
chamas construtor de engenhos é para o injuriar, pois não darás
a tua filha ao seu filho».



Esse mesmo realizador, aguilhoado como anda pela ânsia de
progresso, não pode admitir que um Santo Agostinho, buscador da
salvação da alma, desprezasse todo o seu frenezim.

Os nossos comportamentos são tão diferentes daqueles que
nortearam as vidas dos Homens de tempos idos que, por vezes,
parecem escandalosas sentenças condenatórias de um Condestável
ou de um Pedro II de Portugal.

Admitir que um Dom Francisco de Almeida, a bordo de um
galeão do começo de Quinhentos, nos mares das Índias, devia ter
agido com os olhos postos na «Declaração Universal dos Direitos
do Homem», de 1948, é usar microscópio para observar uma
galáxia.

Para interpretar factos de tempos idos à luz de factos de
hoje não basta usar sempre os mesmos óculos bifocais.

13 — Educar ontem e educar hoje!
Ênfase sobre a transmissão? Ênfase sobre a inovação?
Não estarei eu, homenzinho de hoje, a torcer e a destorcer

ideais antigos de maneira a aproximá-los dos meus ideais? E isso
numa Europa onde as ideologias estão perdendo os seus ímpetos?

Não será estulta a minha pretensão de buscar para a Univer-
sidade lugares cimeiros nos tempos passados, por julgar de desta-
que o seu papel nos tempos presentes?

Pois que me seja permitido apresentar uma interpretação
que — não tenho dúvidas! — pode já vir deformada.

Limiarmente: não esqueçamos que a Universidade é, na Eu-
ropa, a mais antiga das instituições escolares. E acrescentemos
que a escola primária pública é o mais moderno estabelecimento
de ensino europeu.

De facto, nesta já velha Europa, o ensino das primeiras letras
— o «ler, escrever e contar» — ministrou-se até aos fins do século
XV, apenas no seio das famílias. Dele se encarregou, quase sem-
pre, pessoa adstrita ao círculo familiar: um padre, um preceptor
ou até um «criado» categorizado, isto é, pessoa que fora criada
no seio da mesma família.

As crianças a leccionar eram poucas e tratava-se de mero
acrescento se porventura o ensino era também ministrado fora do
círculo dos «meninos-bem».

Em relação ao total da população infantil era pequeníssima
a permilagem dos mocinhos — filhos de algo ou outros — que
prosseguia estudos. B quando, nos alvores da Idade Média, um
jovem estudava latim, gramática e lógica, fazia-o ainda em círculo
particular, com um mestre abalizado que antes do mais procurava
para o seu discípulo a perfeição que era anseio da religião cristã.

Porém, a Igreja, por necessidade de preparar os seus sacer-
dotes e os seus monges colonizadores, criou, para seu serviço exclu-

85



sivo, as primeiras escolas onde os alunos eram muito mais nume-
rosos que as crianças do círculo familiar.

Essas Escolas privadas dos mosteiros e das catedrais, no
longuíssimo dealbar da Idade Média (desde, ponhamos, 493 — data
da morte de Odoacro — até, ponhamos, 910, data da criação de
Cluny), tiveram o grande mérito de civilizar os reinos dos bárbaros,
de adoçar as normas de convivência, de introduzir a espirituali-
dade no atrito prolongado entre guerreiros profissionais e povos
que estavam fartos de lutas, de pilhagens e abusos. Algumas dessas
escolas foram evoluindo no estudo, cada vez mais profundo, do
«trivium» e do «quadrivium» que se prolongou na Alta Idade Mé-
dia — séculos X, XI, XII e parte do XIII — sob a forma de escolas
monacais, claustrais e episcopais, nascidas da reforma carolíngia
e ampliando-se sucessivamente até constituírem núcleos em torno
dos magistri scholarum das catedrais, que se tornaram obriga-
tórios, em 1179, pelo Concílio de Latrão.

Foi destas escolas privadas da Igreja que irromperam no
século XIII (cujos últimos anos já pertencem à Baixa Idade Mé-
dia) os Studia Generalia, escolas exteriores às igrejas, ou sejam,
escolas públicas. Muitas delas aparecem como simples desdobra-
mentos, pois nem sempre os Estudos Gerais substituíram os Estu-
dos particulares eclesiásticos.

No título XXXI das Sete Partidas (na Partida II) lá vem a
definição: «Estudo é o conjunto de mestres e de escolas que em
determinado local se reúnem com vontade e desejo de aprender
os saberes».

Isto escreveu ou mandou escrever o Rei Afonso, o Sábio, avô
do nosso D. Dinis.

Por essas épocas recuadas só os Estudos Gerais, fundados
por Rei ou Papa, podiam conceder «licença de ensinar» (licencia
ubique docendi) em todo o reino ou até em toda a cristandade.

Que seja permitido chamar a atenção para o seguinte: a con-
cessão, mediante exames (e concursos), de graus académicos (ou
títulos de habilitação literária) é sistema inaugurado nos Estudos
Gerais. E ainda hoje, sete séculos passados, persiste!

Com a criação de Estudos Gerais públicos, que vão ficar liga-
dos à sociedade urbana e intervindo na sua orgânica, as escolas
eclesiásticas que lhes deram nascença ou lhes serviram de modelo,
nem sempre desapareceram. Continuaram, as mais da vezes, como
colegiadas ou como seminários privativos da Igreja, isto é, como
núcleos de formação do clero. Muitas delas ampliaram os seus
estudos, alargando-os à Filosofia, ao Direito Canónico e à Teolo-

1 O trivium (três vias) era formado com estudos rudimentares de gra-
mática, retórica e lógica. O quadrivium formado por estudos elementaxíssimos
de aritmética, geometria, astronomia e música.. Ambos já ensinados nas escolas
claustrais da Alta Idade Média.
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gia. Nelas apareceram, como figuras de proa, a par dos benedi-
tinos, os frades das Ordens Mendicantes.

Nos Estudos Gerais ensinaram-se as Artes Liberais1 (donde
mais tarde se autonomizou e tomou vulto a Medicina), a Filosofia,
o Direito e, depois, a Teologia.

Os Estudos Gerais não tinham bibliotecas, nem museus, nem
laboratórios. Quase não tinham salas de aulas e os seus edifícios
eram tão modestos que podiam ter outros aproveitamentos.

Tinham fundamentalmente mestres e discípulos formando uma
agremiação a que ee chamou Universitas societas magistrorum
discipulorurnque ou Universitas magistrorum et scholarium ou
apenas Universidade.

A Universidade era o núcleo intelectual do Estudo.
Não tardaram os conflitos entre os leigos (mestres e discí-

pulos) e os mestres sujeitos aos Chanceleres que eram os dele-
gados dos bispos, motivados por pretenderem os Prelados que a
Jicentia docenti só fosse concedida a quem se integrasse no espí-
rito do divino magistério.

Para procurar uma situação de compromisso entre a Univer-
sitas magistrorum et scholarium e o Prelado (tratava-se, então,
concretamente, do Estudo Geral de Paris) o Papa Gregório IX
expediu, em 1231, a bula «Parens Scientiarum» onde o Pontífice
se inclinava em favor da independência da Corporação de Mestres
e Escolares em face do Bispo, mas onde concedia a este o veto
sobre a concessão da licenciatura.

Durante todo o século XIII — rico das primeiras criações de
Studia Generalia (Paris, Bolonha, Montpellier, Pádua, Toulouse,
Salamanca, Oxford, Cambridge, Lisboa-Coimbra) —o conflito re-
nasceu entre a Universidade (Corporação dos Mestres e Escola-
res) e o Bispo. E sempre os reis aumentaram os privilégios da
Corporação. É que os nossos reinos europeus saídos, quer do feu-
dalismo, quer da Reconquista, necessitavam, para se firmarem,
que o poder do alto Clero e da Nobreza fosse contrabalançado
com um novo poder a apoiar a realeza. Esse poder criaram-no os
Reis rodeando-se de um funcionalismo sage e sábio. Reforçando
os privilégios das «Universidades» dos Estudos Gerais os Reis
acrescentavam prestígio aos títulos por elas concedidos. Os Estu-
dos Gerais passaram a ser o alfobre dos letrados e legistas que
reforçaram o poder da realeza.

Nasceu assim a função intelectual.
Compreende-se a importância fundamental dessa nova nobreza

de toga, recrutada primeiro entre fidalgos ambiciosos e filhos de
mercadores e de burgueses ricos ansiosos de se enobrecerem,
recrutada depois entre clérigos inteligentes que descobriram que
um bacharel ou um licenciado ao serviço do Rei podia chegar cedo
à prelazia.
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Os Reis não se fizeram rogados de seguir a norma expressa
nas Sete Partidas, outorgando privilégios e prerrogativas aos
mestres e escolares e até carta de nobreza aos doutores.

Os Estudos Gerais foram assim, nos séculos XIII, XIV e XV,
a mais poderosa alavanca da reforma social do Estado. Entre nós
foram numerosos os «Joões das Regras» e os «Manga-ancha»
(veja-se a origem das alcunhas tornadas nomes) que chegaram a
ser pilares do trono.

Cada Estudo é um pequeno mundo numa cidade.
Nos documentos de criação dos Estudos Gerais é, por vezes,

nítida, a influência política e social.
O de Montpellier (cidade que estava então sob a soberania

do reino de Aragão) é a transformação feita pelo Papa Honó-
rio III, em 1220, de uma escola claustral em centro de Artes médi-
cas para contrabalançar a importância profissional do centro de
preparação médica que era Salerno, cidadelha sob o governo do
Imperador. Mas como a Medicina era então uma pobre arte de
curar, sem repercussão social, logo se puseram a funcionar cadei-
ras de Direito no novel Estudo Geral. Os médicos, depois dos pre-
paratórios de artes liberais, seguiam aulas de Filosofia, Matemá-
tica e Astronomia. Não foi, assim, escandalosa a criação — meio
século depois — de uma Faculdade de Medicina conferindo os títu-
los de licenciado e de doutor «hic et úbique terrarum».

Neste Estudo de Montpellier — já no fim do século — exerceu
a docência da Medicina o português ou catalão Arnaldo de Vila-
nova (Arnaud de Villeneuve, 1235-1312), que, sendo já doutor
em Filosofia e mestre de Teologia, trouxe ao ensino da Medicina
um prestígio que ele não tinha. Foi amigo de Pedro Hispano e
médico de Pedro III de Aragão e dos Papas Bonifácio VIII,
Bento XI e Clemente V, o que lhe permitiu captar estudantes em
níveis sociais elevados.

O Estudo Geral de Toulouse — outro exemplo — foi imposto
pelo Papa Gregório IX ao Conde Raimundo VI, derrotado e «arre-
pendido», depois da Cruzada contra os albigenses. A sua criação
como centro de formação de legistas e teólogos é de origem polí-
tica, porque os Papas pretendiam contrabater e extirpar todas as
«heresias». Note-se que neste Estudo Geral público foi autorizado
fora dos hábitos da época, o ensino da Teologia, por necessidade
política.

E se ainda quisermos referir outro exemplo de influência
política relembraríamos que no Estudo de Paris não existia Facul-
dade de Leis para permitir uma concentração de estudantes na
Faculdade de Cânones e na de Teologia. O grande centro de for-
mação de legistas em todo o Ocidente foi Bolonha.

Os Estudos Gerais — abertos a todos — surgem por toda a
parte, por vezes como desdobramentos dos Estudos particulares
que são as Escolas claustrais reservadas às gentes ^a Igreja.



Aqui, a palavra claustrál tem o significado amplo que engloba o
conjunto de todas as habitações construídas em torno do claustro
(do convento ou da catedral) e não reservadas ao culto.

Papas e Reis ao criarem alfobres de uma nobreza de espírito
reconhecem serem necessários estudos de matérias novas não
ministradas anteriormente nas escolas eclesiásticas: a Matemá-
tica, a Astronomia e mais ciências trazidas ao Ocidente por inter-
médio dos Árabes. Quando, em 1254, Afonso X, o Sábio, cria
em Sevilha uma Escola Geral logo a compõe de estudos latinos
e de estudos arábicos. Nasce assim — no século XIII— a dicoto-
mia que se prolonga até nós culminando no livro de SNOW : letras
a um lado, ciências a outro.

14 —E entre nós?
O Estudo Geral português foi criado no fim do século XIII,

quando no nosso País existiam já escolas catedrais e conventuais,
em Braga, no Porto, em Coimbra, em Alcobaça e em Lisboa,
pelo menos.

Conhecem-se vários documentos com referências aos mestres-
-escolas das Sés portuguesas.

Na Sé da capital encontramos, por volta de 1270, a ocupar
o cargo de Magister Scholarum e o cargo de deão nem mais nem
menos do que o intelectual mais célebre da época: o futuro Papa
João XXI. Este ilustre comentador de Aristóteles e polígrafo sem
par no século XIII, tinha sido professor em Paris.

Havia, pois, em Portugal, ambiente para fundar, a par das
escolas privadas da Igreja, um «Estudo Geral».

Até nós chegou o traslado de uma carta-súplica, dirigida ao
Papa Nicolau IV por uma vintena de prelados e reitores de igrejas,
datada de Montemor-o-Novo, de 12 de Novembro de 1288, na qual
os signatários afirmavam que tinham solicitado do Rei D. Dinis
a criação de um Estudo Geral, e pediam autorização papal para
destinarem à manutenção da nova Escola Pública rendas ecle-
siásticas. Conhece-se também a bula «De Statu regni Portugalie»
do referido Pontífice, datada de 9 de Agosto de 1290, já dirigida
à «Universidade dos Mestres e Escolares» do Estudo Geral de
Lisboa. Segundo parece, esta bula é cronologicamente a quarta
bula de confirmação de Estudos Gerais, pois, com data anterior,
só se conhecem as de Paris, Bolonha e Oxford.

Até 1912 eram apenas estes dois documentos que permitiam
afirmar que o Estudo Geral português já existia em 1290.

No ano de 1912, porém, o falecido erudito Prof. Dr. António
de Vasconcelos revelou a existência de um exemplar original de
uma carta-circular enviada aos Prelados portugueses por Dom Di-
nis, dando-lhes conta da fundação do Estudo Geral de Lisboa.

Este documento, autêntico e notabilíssimo, foi descoberto no
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Arquivo da Sé de Viseu e é hoje pertença do Arquivo da Univer-
sidade de Coimbra. Tem a data de 1 de Março de 1290.

Não há, portanto, qualquer dúvida sobre a fundação régia do
Estudo Geral português e sobre a confirmação papal dada, no ano
de 1290, a essa criação.

O Estudo Geral português esteve na capital durante dezoito
anos, porquanto o Rei Fundador o transferiu para Coimbra em
1308, transferência essa aprovada pelo Papa Clemente V. Voltou
à capital em 1338; para Coimbra foi transferido, pela segunda
vez, em 1354. E de novo regressou à capital em 1377.

Quer dizer que no primeiro século da sua existência o Estudo
Geral esteve 47 anos na capital e 53 anos em Coimbra. Mas, a
partir da data do centenário (1390) esteve na capital mais 147
anos.

Este fenómeno de migração dos Estudos Gerais de uma cidade
para outra foi corrente na Idade Média. Como os professores e
escolares (a Universidade) dos Estudos Gerais não estavam depen-
dentes da Justiça real mas de magistrados próprios, houve, no
decorrer dos anos, repetidos conflitos entre eles e os habitantes
das cidades. A prerrogativa do «foro académico» existiu durante
séculos. Era tão apreciada que ainda hoje é invocada pelos estu-
dantes, que, por vezes, se esquecem de que não é hoje possível
reinstalar uma magistratura própria, uma polícia própria e até
prisões próprias, todas elas partes integrantes desse «foro aca-
démico».

Os conflitos, por vezes sangrentos, levaram as mais das vezes
a «Universidade» de mestres e escolares a transferir-se para outra
cidade: de Paris para Orleans — um exemplo —, de Bolonha para
Pádua — outro exemplo.

Em Portugal, as transferências do Estudo Geral não foram
resolvidas pela «Universidade», mas decretadas pelos monarcas
por várias razões.

O Estudo Geral português, criado em Lisboa e transferido
para Coimbra dezoito anos depois, não tinha ensino de Teologia.

Muitos «Estudos Gerais» criados nos séculos XIII e XIV
(Salamanca, Valladolid e Valência, por exemplo) também o não
tiveram porque a Igreja, ao permitir a criação de escolas secula-
res, reservou, as mais das vezes, o ensino da Teologia para as suas
escolas conventuais e claustrais.

Quase sempre o ensino da Teologia ficou a cargo das Ordens
Mendicantes. Em Lisboa, era dado pelos franciscanos, no Convento
de São Francisco da Cidade, e em Coimbra era dado tanto no
convento franciscano como no convento dominicano.

Nos «Estudos» peninsulares (nos espanhóis e no português)
só no século XV apareceu o ensino da Teologia.

Quando, em 12 de Outubro de 1431, o Infante D. Henrique doa
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umas casas ao Estudo de Lisboa indica que uma das saías será
aula de «Santa Teologia»2.

Ao transferir-se, em 1308, o Estudo Geral de Lisboa para
Coimbra, os prelados, abades e priores das igrejas que o manti-
nham na capital, julgaram-se desobrigados de fornecer as rendas
para pagamento aos professores e custeio de outras despesas.
O Bispo de Coimbra, considerando muito pesada a manutenção
do Estudo Geral por igrejas da sua diocese solicitou a D. Dinis
— o que foi concedido — que ao estudo de Coimbra fossem desti-
nadas as rendas das igrejas de Soure e de Pombal, pertencentes à
Ordem dos Templários, Ordem definitivamente extinta pelo Papa
Clemente V, em 1312, mas de facto com os bens arrolados desde
1308, ano da transferência.

Quando em 1319 foi fundada a Ordem de Cristo, pratica-
mente como sucessora da do Templo, ficou assente que seria a
nova Ordem quem suportaria as despesas com o «Estudo Geral».

E quando os bens da Ordem de Cristo foram divididos em
comendas, atribuíveis pessoalmente aos cavaleiros, ficaram as
comendas de Soure e de Pombal com o encargo de manter os lentes
do Estudo, em Coimbra.

Em 1338 volta o Estudo Geral a Lisboa e logo os comenda-
dores de Soure e de Pombal se negam a pagar as 3000 libras a
que eram obrigados. Passou esta quantia a sair das rendas de
cinco igrejas do bispado de Lisboa, até que em 1354, com a nova
transferência para Coimbra, novo arranjo surgiu.

Na bula de Gregório XI, de 7 de Outubro de 1377, em que
se confirma a transferência do Estudo para a capital, o Pontífice
autoriza a concessão dos quatro graus universitários (doutor,
mestre, licenciado e bacharel) em todas as faculdades lícitas.
Tem-se interpretado esta disposição como o alargamento do plano
de ensino à Teologia. Porém, em duas bulas do antipapa Cle-
mente VII, ambas de 7 de Julho de 1380, não apenas se renova a
autorização da «decência universal» aos licenciados por Lisboa
mas volta-se à proibição do ensino da Teologia.

Há, porém, a considerar que na «oscilação de pensamento»
2 Sendo caros os manuscritos e não existindo outro modo de reprodução

da escrita que não fosse a cópia, o ensino era oral. As matérias eram lidas
pelo lente ou leitor.

Ler é sinónimo de preleccionar.
Em todos os «Estudos» o ensino é baseado na leitura e interpretação de

uns mesmos autores que são autoridades. Todas as Universidades (Corporações
de mestres e estudantes) reflectem o mesmo estado de espírito. A unidade da
cultura universitária da época reflecte a unidade de religião.

Os textos eram analisados e discutidos, segundo uma técnica dialéctica,
a que se chamou escolástica aristotélica. A discussão era um comentário
à obra-de-arte intangível que era o pensamento da autoridade) que, por prin-
cípio, devia ser conservado. Nos textos estaya depositada toda a Verdade.
Mas como se discutia apareceram contestações e divergências. Não se pôde
assim deixar de acumular argumentos de revisão das autoridades.
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de D. Fernando, Portugal, alternadamente, reconhecia como Papa,
quer o de Roma, quer o antipapa de Avinhão.

Seja como for, em documento firmado por D. João I em 25
de Outubro de 1400 sobre isenção de impostos em favor dos lentes
do Estudo, vem indicado um lente de Teologia. Este cargo aparece
também numa carta de 23 de Agosto de 1418.

15 — A preocupação ecuménica do Catolocismo (que tinha
levado à colonização da Europa pelos monges) revela-se com
grande firmeza nos Estudos Gerais, criados a partir do século XIII
em todos os países de culturas pós-românicas.

Os «Estudos» são franqueados a todos aqueles — oriundos de
qualquer Nação latina — que saibam ler, escrever e falar latim.
Neles se vão formando os que, em toda a cristandade, constituem
um nível superior de cultura.

Os títulos de doutor, mestre, licenciado e bacharel são distin-
tivos desse escol europeu e começam a ombrear com os títulos de
nobreza.

Esses títulos concedidos pelas corporações universitárias são
degraus para as prelazias aceites por toda a parte como de cate-
goria igual à da alta nobreza.

Bastante mais tarde — já no século XVI — quando a desig-
nação de Universidade — que, de início, respeitava apenas à Cor-
poração docente e discente do Estudo Geral — passou a designar
toda a Instituição Escolar, e quando o latim deixou de ser a
língua na qual se faziam todos os ensinos, qualquer que fosse a
Faculdade, os Príncipes que tinham chamado a si o papel de Pro-
tectores dos «Estudos», chegaram a proibir a entrada na sua Uni-
versidade de estranhos que não falassem a língua nacional.

Pois apesar disso os títulos universitários continuaram a ser
a chave indispensável para a entrada nos conselhos régios, mesmo
em cortes estrangeiras!

16 — O ensino ministrado em todos os Estudos europeus do
século XIII seria hoje considerado de nível secundário.

As «artes» eram, manifestamente, ensinos preparatórios que
se seguiam ao «ler, escrever e contar» (mais na língua latina que
na língua maternal).

Duravam de três a seis anos e podiam terminar com o título
de «bacharel» ou de «mestre em artes», que abria as portas aos
estudos maiores de Filosofia, de Medicina, de Direito e de Teo-
logia.

Muitos dos professores da Faculdade das Ar^es eram alunos
nas Faculdades maiores.

Em geral, os estudos de Filosofia e Medicina abrangiam três
anos de escolaridade, os de Direito mais de quatro. Para a Teolo-
gia só entravam licenciados e doutores das outras Faculdades
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maiores. Não era raro que um doutor ou mestre em Direito ou em
Teologia tivesse frequentado o Estudo durante mais de dezasseis
anos. Tantos anos de estudo impunham-se numa sociedade onde
muitos elementos dirigentes — oriundos da nobreza de sangue —
eram pouco versados nas «letras».

Com o correr dos tempos as «Artes» reduziram-se à categoria
de autênticos preparatórios e no século XVI passaram a consti-
tuir os estudos menores, verdadeiro embrião dos actuais ensinos
secundários.

A Medicina, que começou como «arte para físicos e cirurgiões»
cedo teve a sua Faculdade, apoiada nos preparatórios gerais que
eram as «artes». No século XVI adoptou-se por toda a parte
o modelo de Montpellier: os estudantes destinados à Medicina
entravam, uma vez bacharéis em Artes, na Faculdade de Filo-
sofia, onde eram obrigados a um segundo curso preparatório
constituído por Filosofia Natural, Matemática e Astronomia.

Aos «Estudos Gerais» se deve a valorização social do médico
que na vida prática podia ser substituído pelos «barbeiros-sangra-
dores», os «físicos» e os «cirurgiões» cuja preparação se reduzia
a uma simples aprendizagem. Os médicos dos grandes senhores,
quase sempre ornados com o título de licenciado ou com o de
mestre, tiveram, por vezes, um grande papel político.

Aos «Estudos Gerais» se deve, principalmente, a transforma-
ção social de toda a Europa da Baixa Idade Média, que de regi-
mes feudais, imperiais e papais, se foi aos poucos transformando
numa Europa de pátrias. Este é um seu título de glória!

Foram, de facto, os «Estudos» que formaram os «letrados»
e «legistas» que deram a forma jurídica aos Estados europeus.

Como a nobreza de espada era, nos séculos XIII, XIV e XV,
constituída em geral, por personagens de reduzida instrução, foi
fácil aos «mestres» e «doutores» virem a impor, com base em textos
de autoridade, (profana e religiosa) sucessivas estruturas, sistema-
tizadas por forma a reduzir as prerrogativas da nobreza e a aumen-
tar os privilégios da realeza — o mesmo era dizer em favor dos
privilégios da nobreza de toga, sustentáculo da realeza.

Foram jurisconcultos, canonistas e teólogos os que estrutu-
raram o Estado português na dinastia de Avis. Esse facto exige
algumas considerações.

17 — No final da nossa primeira dinastia os Reis portugue-
ses não puderam afastar-se do vórtice da chamada guerra dos cem
anos.

A luta entre monarcas franceses e ingleses aproveitou-se dos
acontecimentos políticos dos reinos espanhóis e Portugal deixou-se,
por sua vez, arrastar na voragem dessas violências.

Quando da morte de D. Fernando abriu-se a mais grave crise
conhecida, até hoje, na nossa História.
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Tem-se escrito muito sobre ela e posta em relevo a falta de
patriotismo de muitos dos nobres portugueses que «seguiram
o partido de Castela».

Foi este um dos períodos históricos nacionais mais exami-
nados e criticados pelos nossos historiadores dos séculos XIX e XX
que usaram sempre, nesse exame, óculos fabricados nos séculos em
que viveram.

O conceito de Pátria e o conceito de nobreza não abarcavam os
mesmos campos espirituais que os historiadores do século passado
e do actual consideraram imutáveis desde os fins do século XIV
até agora.

Os ricos-homens e os cavaleiros portugueses desse século XIV
integravam-se numa pirâmide social cimentada por princípios de
honra cuja única base era o juramento de pessoa a pessoa. Os inf an-
ções — nobres que só cingiam a espada quando chamados pelos
seus ricos-homens — podiam partir em guerra sem curarem de
saber contra quem e as razões por que o seu senhor os havia con-
vocado. Os vilões que seguiam o infanção ou o cavaleiro só sabiam
que iam talar campos, destruir cearas, roubar gado, incendiar
casas, violentar pessoas — e isso sem razões ou com razões que,
sendo as do seu chefe, eram necessariamente justas.

Mas isto não quer dizer que os nobres reagissem a seu belo
prazer. Reagiam em obediência a normas que vinham de longe.
Desobedecer a tais normas seria desonroso e o nobre era, por
excelência, um homem honrado.

Como por essa época a propriedade da terra e a propriedade
dos cargos davam a autoridade, o Mestre de Avis tentou substi-
tuir o poder militar por um poder político, criando novos cargos
para uma nova nobreza, com outras normas a cimentar a pirâmide
social.

Como Regedor e Defensor do Reino compreendeu D. João que
devia alçar-se ao trono, porque com outro Rei podia perder a auto-
ridade que lhe vinha da propriedade do título para que fora desig-
nado em 6 de Outubro de 1384. Abandonado dos ricos-homens e da
maior parte dos cavaleiros compreendeu que o poder só lhe podia
ser conservado se se apoiasse numa nova autoridade desentranhada
de uma exegese de velhos textos.

E como os mercadores e os burgueses se haviam mostrado
compreensivos às sugestões do Chanceler Álvaro Pais — padrasto
de João das Regras — constituiu o seu Conselho com três doutores
em Direito (João das Regras, Martins Afonso e João Gil do Sem)
um teólogo e dois letrados (o Bispo de Coimbra, João Afonso de
Alenquer e Mestre Lourenço Esteves) passando a apoiar-se na
autoridade do Estudo Geral de Lisboa, a quem foi distinguindo
com a outorga, à respectiva Universidade, de sucessivos privilégios.

Não devemos esquecer que D. João I foi dos Reis mais ins-
truídos do seu tempo, porquanto desde a idade de seis anos, em



que o pai o investiu na posse e, portanto, na autoridade do Mes-
trado de Avis, foi nesta vila educado pelo Comendador-Mor da
Ordem, D. Fernão Martins de Sequeira, para vir a ser grande
clérigo-militar.

O Mestre era assim permeável a ideia de chamar a altos car-
gos aqueles que tinham adquirido «saberes».

O Mestre de Avis havia admirado, nas Cortes de Coimbra
de 1385, a argumentação dos seus doutores, principalmente João
das Regras, que habilmente «demonstrara» a ilegitimidade de
D. Beatriz, dos filhos de D. Inês de Castro... e, até, a do próprio Rei
D. Fernando!...

Ficara assim largamente patenteado o valor político de «letra-
dos» e «juristas», produtos do ensino dos Estudos Gerais.

Com a aclamação do Mestre, grande parte da velha nobreza
ficou ao serviço daquele que em honra considerava seu Rei legítimo
e o novo monarca português teve de criar uma nova nobreza de
espada onde não tardaram a aparecer novos títulos (duque, conde,
visconde, barão) a substituir os velhos.

E uma nova estrutura social surgiu, em Portugal, com a nova
dinastia!

18 — Nos primeiros cem anos da existência dos Estudos Gerais
foi-se evidenciando que a «Universidade de Mestre e escolares», por
maior que fosse a sua importância, não podia só por si, adminis-
trar a Instituição. Nos Estudos havia Serviços extra-escolares:
procurar alojamentos para mestres e discípulos, fiscalizar os for-
necedores privativos e a vida moral dos escolares, julgar os seus
delitos, arrecadar receitas e satisfazer despesas. Criaram-se,
assim, sucessivamente, vários cargos administrativos: reitores,
conselheiros, conservadores, bedéis, procuradores, almotacés, rece-
bedores.

Os reitores eram, em alguns dos «Estudos» (Paris, por exem-
plo), eleitos entre os professores, mas noutros «Estudos» (Bolo-
nha, por exemplo), entre os alunos graduados.

O Estudo Geral português seguiu o modelo bolonhês: os rei-
tores (dois) eram eleitos, numa primeira volta, entre os estudan-
tes já graduados.

Houve Estudos em que a eleição era directa, outros Estudos
em que os reitores eram escolhidos por delegados eleitos. Houve
Estudos em que os reitores eram obrigatoriamente alunos dos últi-
mos anos da Faculdade de Artes (aquela que de longe tinha mais
alunos). No Estudo Geral Português os reitores eram eleitos entre
bacharéis ou mestres em artes que frequentavam as duas Faculda-
des de Direito (Cânones e Leis), um por cada. Em cada Faculdade
de Direito os estudantes elegiam quatro colegas e, dentro dos
quatro nomes de cada lista, uma outra assembleia (de professo-
res e graduados) escolhia um.
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Este sistema parece ter continuado em uso até finais do
sécuio XV. Pelos Estatutos decretados por D. Manuel o reitor
passou a ser só um, designado pelo Rei, entre Prelados ou fidalgos
de tomo, mas conhecem-se períodos, antes da reforma manuelina,
em que só houve um reitor.

Quis D. João I encabeçar o Estudo Geral por pessoa de alta
categoria mental que lhe fosse dedicada. Por isso criou um novo
cargo: o de Protector.

Os primeiros «protectores» ou «defensores» foram professores:
João das Regras, de 1400 a 1404; Gil Martins, a seguir e até 1418,
data em que se julga ter tomado conta do cargo o Infante D. Hen-
rique ou o Infante Herdeiro D. Duarte. É largamente conhecido
o período, do protectorado do Infante D. Henrique, que decorre
de 1431 (ano dos segundos Estatutos do Estudo) até à sua morte.

A função de Protector continuou na família real, pois o suces-
sor de D. Henrique foi seu sobrinho e herdeiro no Mestrado de
Cristo, D. Fernando, segundo filho do Rei D. Duarte, pai da Rainha
D. Leonor e do Rei D. Manuel. A este Infante, que foi o mais rico
potentado português na sua época, sucedeu-lhe o irmão mais velho,
ou seja, o próprio D. Afonso V.

Não se duvida de que o cargo de «Protector» foi poderoso elo
de ligação do Estudo Geral à realeza que tinha assim «à mão» o
viveiro dos seus altos dignatários administrativos.

No período conturbado que antecedeu Alfarrobeira, o malo-
grado Infante D. Pedro, desejoso de possuir no seu senhorio um
alfobre de «letrados» e «legistas», criou por carta de 31 de Outubro
de 1443, um outro Estudo Geral, em Coimbra, do qual se declarou
Protector.

Este novo Estudo Geral foi «recriado» por Afonso V, em 22
de Setembro de 1450, mas nunca chegou a funcionar, apesar de
terem sido designados o seu reitor (só um) e o seu conservador.

19 — O papel social dos Estudos Gerais na Baixa Idade Média3

foi fundamental.
Em primeiro lugar, os Estudos Gerais conservaram, neste

período, mercê de uma unidade de ensino em todos eles, uma uni-
dade de fé que só a Reforma iria romper.

Em segundo lugar, os Estudos Gerais instituíram normas de
direito que não existiam na Alta Idade Média, período este onde

3 Incluímos nesta designação o período de cerca de duzentos anos que
vai desde a queda de S. João de Acre, em 1291, até á chegada, à índia, de
Vasco da Gama, em 1498.

A queda de São João de Acre é o termo da veleidade dos cristãos, de se
expandirem na Ásia pelas Cruzadas — a mais vigorosa manifestação de soli-
dariedade europeia. A chegada de Vasco da Gama à ínaia é o início do período
de expansão europeia no mundo, movimento esse que se deve apenas a dois
povos europeus. O Estado Geral de Lisboa-Coimbra nasceu com esse período.
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a força da força era principal instrumento da governação dos
povos.

Desvinculando as gentes da propriedade rural os mestres dos
Estudos Gerais impuseram a nova ideia de ser o direito da proprie-
dade diferente do direito das pessoas.

Em terceiro lu.^ar, os Estudos Gerais permitiram a criação de
novas classes culturais, alçapremando a níveis superiores aqueles
que pelo estudo adquiriam «saberes».

A par de uma, nobreza de espada criaram uma nobreza de
espírito, designada como nobreza de toga, indispensável à admi-
nistração dos Estados. Criou-se assim, fora da Igreja, uma função
intelectual.

Em quarto lugar, os Estudos Gerais, por intermédio dos seus
teólogos, canonistas e legistas institucionalizaram os novos Esta-
dos aue viriam a constituir uma Europa de pátrias.

Em quinto lugar — apesar dos excessos incontroláveis da vida
académica, com os seus paroxismos «goliardescos» — os Estudos
Gerais contribuíram para o estabelecimento de um equilíbrio
moral da vida estudantil, que se reflectiu na disciplina mental e na
ética da esmagadora maioria daqueles que vieram a constituir
o alto funcionalismo dos novos Estados.

Muitos Estatutos dos Estudos Gerais punham em destaque que
a aprendizagem «das letras e dos saberes» se fazia ao mesmo tempo
que a aquisição de virtuosos costumes.

Em sexto lugr.r, os Estudos Gerais ensinaram que a desi-
gualdade de nascimentos pode ser abolida pela igualdade fraterna
entre aqueles que r>e sentam nos mesmos bancos escolares.

Além destes seis aspectos fundamentais, deve-se aos Estudos
Gerais a conservação de muitos textos da Antiguidade e, assim,
a criação de um ambiente favorável ao Renascimento.

20 — Os Estudos Gerais — instituições da Cristandade —
foram campos de batalha de ideias. As universidades de hoje
— instituições nacionais — são-no também, e até, em alguns países
em atraso de desenvolvimento económico, são ainda campos de bata-
lha de ideologias, ou seja, de ideias ligadas numa trama que não
tem lugar na estrutura real do País, mas que alguns pretendem
venha a ser realidade.

Outrora, a discussão decorrida em sistema de guerra fria — ou
seja, de coexistência pacífica—; hoje, a discussão é muito mais
viva, envolve muitos mais combatentes, dispondo cada um deles
de bem provido arsenal de ideias.

Nos Estudos Gerais a unidade espiritual, donde decorria uma
unidade de ensino, não permitia que a discussão pusesse em dúvida
o saber das autoridades. Os saberes não eram independentes da Teo-
logia, porquanto não a podiam ofender.
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Pelas discussão não se buscava saber novo, mas apenas, novas
interpretações dos textos.

Os leitores dos Estudos Gerais transmitiam a Verdade abso-
luta, não conhecendo a dúvida que leva à investigação. Só os Des-
cobrimentos de novas terras ousaram pôr em dúvida o que estava
fixado nos textos.

Daqui, a primeira crise do ensino medieval verificada no
século XV.

Depois dessa crise, a Universidade tem estado sempre em
crise, isto é, em luta interior, em discussão de sentimentos desen-
contrados.

Qualquer plano de estudos é considerado simples interregno.
A Universidade de hoje — vasto complexo de Escolas e Ins-

titutos de Pesquisa — mergulhada como está num ambiente em
mutabilidade contínua — é um mundo efervescente imerso num
mundo maior, supersaturado de gentes, de actividades concretas
e de técnicas maquinistas poderosas e que para mais possui uma
multidão de organismos sociais — essa Universidade de hoje,
repito, tem a sua missão social integrada na vasta missão social
da Escola.

No período da Idade Média, em que surgiram os Estudos Ge-
rais— a Baixa Idade Média — eles contituiam a única Escola
pública existente. A Universidade de hoje é, no seu gigantismo,
apenas uma faceta do Ensino Público, em grande parte generali-
zado e até obrigatório.

Nos fins que se apontam à Universidade de hoje aparece desig-
nada a divulgação de cultura superior, mas a subida incessante das
gentes a níveis superiores de cultura é impulsionada por diferen-
tes instituições — nem todas escolares — onde a Universidade
marca uma modestíssima posição.

O labor «extra-muros», ou de extensão, da Universidade de
hoje, embora aqui ou ali apareça operoso, é bem reduzido nos paí-
ses que vão na vanguarda da corrida para o progresso.

E que a Universidade hodierna adoptou a compartimentação
do saber, no sentido do ideal de Jaspers: o da formação especia-
lizada.

De facto, a missão social da Universidade de hoje não se pode
bem avaliar sem ter em conta o papel fundamental dos Estudos
Gerais na estruturação das culturas europeias.

Tem-se escrito que a Idade Média foi um período de obscuran-
tismo e que a Igreja sujeitando todos os ensinos ao da Teologia
travou o desenvolvimento da Ciência.

Na mesma via depreciativa da Idade Média se tem proclamado
que o Renascimento foi um movimento irradiante de novas menta-
lidades e de grandes progressos.

Em primeiro lugar reparemos no que se passou no resto do
mundo — que então parecia imenso — nesses séculos da Baixa

38



Idade Média. Verificamos que na índia, na China e no Japão e
mesmo nas regiões então desconhecidas dos europeus — onde não
havia nem Igreja cristã nem Teologia — nada de brilhante ou
superior se enxerga nos campos da Ciência.

De facto é injusto analisar a Idade Média e os seus Estudos
Gerais com a mentalidade do homem de hoje que, por tomar à noite
um avião em Lisboa e estar no dia seguinte a almoçar em Luanda
ou no Rio de Janeiro, sabe que o avião é uma realidade que se
deve aos saberes interessados transmitidos e continuadamente
ampliados nas actuais Universidades.

Os saberes liberais ensinados nos Estudos Gerais já tinham
sido classificados por São Tomás como «ordenações de sapiência»
sem qualquer preocupação de utilidade prática, pois só assim eram
dignos do homem livre. Ao contrário os saberes úteis eram servis,
isto é, só podiam ser encarados pelo servo para que ficassem à dis-
posição mediata do homem livre.

As artes liberais constituíam um fim em si enquanto que os
saberes úteis eram considerados simples meios.

Embora os Estudos Gerais concedessem diplomas que habilita-
vam a uma profissão liberal remunerada, todos os seus gradua-
dos haviam seguido um ensino de saberes liberais, pelo qual se
haviam formado.

Pelas artes liberais se comunicou à Europa uma tradição de
estudo e uma disciplina mental.

Estas artes eram «liberais» porque ensinavam o homem a exer-
cer o seu papel de criatura «livre»; eram uma arte de falar correc-
tamente e de convencer pela palavra e ainda uma arte de bem-
-raciocinar. Por elas se desenvolveu um verdadeiro «apostolado da
inteligência» que permitiu o desenvolvimento e a divulgação de
literaturas em vernáculos, principalmente a arte poética (de que
os cancioneiros que chegaram até nós são impressionantes antolo-
gias) e as descrições das andanças heróicas dos cavaleiros das
Cruzadas (de que crónicas e novelas são crestomatias sensacio-
nais) .

Sem qualquer sombra de dúvida podemos afirmar que o êxito
que poetas e cronistas tiveram, em ambientes palacianos ou junto
do próprio povo, decorreu do prestígio adquirido, nas cortes prin-
cipescas ou em contacto com o comum das gentes, por todos aque-
les que, por via dos saberes liberais, se haviam imposto pela inte-
ligência.

O poder intelectual foi obra dos Estudos Gerais, mormente
do ensino das artes liberais.

Um escol inteligente! Vanitas vanitatum!

21 —Essa palavra UNIVERSIDADE!
Escreveu Ortega y Gasset — esse paradoxal neokantiano que

a «desbobinar pensamento» se tornou realista radical («yo soy yo
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y mi circunstancia») — e escreveu-o logo na entrada desse extra-
vagante e celebérrimo ensaio que se chama «Mission de Ia Univer-
sidad»: «Cada dia se me impone con mayor claridad Ia convicción
de que el excesso de seguridad desmoraliza a los hombres más que
cosa alguna. Por eso, porque llegaron a sentir-se demasiado segu-
ras, todas Ias aristocracias de Ia Historia cayeron en irremediable
dcgeneración».

Os Estudos Gerais que antecederam o Renascimento, tal qual
as Universidades que os têm vindo a prolongar, formaram aristo-
cracias intelectuais seguríssimas do seu papel de mentores dos
Estados.

E se agarrarmos no ar outra ideia de Ortega, inclusa nesse
mesmo ensaio célebre, diremos que estar formado é o mesmo que
estar em forma.

Aconteceu porém no século XV, durante o qual novos mundos
iam sendo revelados por Portugueses e Espanhóis, que os saberes
liberais se mostraram insuficientes para a formação dos escóis.

Os graduados dos Estudos Gerais não tinham a «informação»
bastante para se poderem considerar em forma dentro de uma
cultura premida por necessidades novas.

A sociedade em lenta evolução durante mais de dois séculos
fora criando novas culturas e os novos hábitos, costumes e técnicas
exigiam que ao lado das artes liberais se estudassem outros
saberes.

E como os Estudos Gerais, ao abrigo dos seus privilégios, fos-
sem lentos em ajustar o passo com a cadência do progresso, os
próprios reis foram consentindo na criação de aulas independentes
dos Estudos, com características profissionais.

Entre nós — pondo de parte a vaga tradição da Academia
henriquina em Sagres — surgiu a aula da esfera para o ensino dos
cosmógrafos e pilotos.

Nessa aula foi lida a Matemática e a Astronomia. No sé-
culo XVI foi ela encabeçada pelo «cosmógrafo-mor do reino»
cargo de que foi primeiro titular (a partir de 22 de Dezembro
de 1547) o grande Pedro Nunes.

E como a cultura é — nos exactos termos de Ortega — «o sis-
tema vital das ideias de cada época» os Estudos Gerais tiveram
que modificar as suas Artes introduzindo ao lado dos textos filo-
sóficos que glosavam, textos das literaturas clássicas renascidos
para a Europa. E muitos dos saberes interessados criados à mar-
gem dos Estudos Gerais ingressaram nas Faculdades Maiores das
Universidades do Renascimento.

A vaidosa aristocracia do pensamento medieval degenerou,
mas as necessidades da marcha dos Estados e do progresso humano
exigiram da Universidade renascentista o que o Estudo Geral havia
criado: o homem superiormente culto.
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Seja-nos permitido lembrar que no decorrer dos séculos
a Universidade foi, por excelência, uma instituição conservadora,
no sentido de só ter admitido evoluções lentas. A Universidade
sempre repudiou inovações bruscas. As reformas profundas que
sofreu foram sempre impostas pelo Poder político.

E seja-nos permitido acrescentar também que na nossa época,
onde a própria «Ciência-ficção» uma vez arquitectada é logo
suplantada pela realidade, esse conservantismo da Universidade
tem de ser fortemente sacudido.

Neste momento vai pelo nosso mundo de Cristo uma azáfama
de reformas decorrentes dos clamores em torno das palavras
crise da Universidade.

Ê que as mais poderosas nações da Terra tornaram-se
«universitocracias» e as juventudes que frequentam as Univer-
sidades — de onde sairão os «universitocratas» de amanhã —
ainda estão longe de aceitar que aquelas das suas inovações que
vierem a ser admitidas na solução de compromisso que é qual-
quer reformay passarão num ápice a serem ou palavras mortas
ou tradições.

As tradições são para os velhos luzes a balizarem de longe
a marcha da Civilização, enquanto que são para os novos cinzas
que os ventos hão-de dispersar. De maneira que a juventude luta,
paradoxalmente, pela criação das tradições que seus filhos dese-
jarão soprar aos quatro cantos do horizonte!

A juventude clama sempre em torno da palavra crise, esque-
cendo-se que uma crise é sempre uma rutura de equilíbrio dos
elementos culturais e que só é vencida quando se consegue outro
equilíbrio com novos elementos que a cultura recebeu.

Crise dos Estudos Gerais, renovados pelas Universidades
Renascentistas. Crise destas, substituídas pelas Universidades
da Reforma e da Contra-Reforma; em seguida vieram as do Abso-
lutismo Esclarecido.

Depois outras ainda. No século XIX a relutância da Univer-
sidade napoleónica em aceitar saberes técnicos nos seus curricula
levou o Poder político a criar fora dela as chamadas Grandes
Escolas Superiores.

Mais de sete séculos se escoaram desde que os Estudos Ge-
rais começaram a formar os dirigentes do Ocidente.

A Universidade em crises sucessivas tem-se renovado inces-
santemente, acabando sempre por absorver as Escolas criadas
à sua margem.

No nosso mundo superlotado, e já pouco «natural», o acele-
ramento da Ciência e das técnicas dela decorrentes, disparou
uma tremenda crise, patente aos olhos dos mais míopes. Cria-
ram-se, com funções escolares, gigantescos Organismos de Pes-
quisa.



Para os próprios velhos as luzes das tradições estão-se per-
dendo na escuridão dos tempos. Por que não inovar criando
novas chamas a iluminar o caminho da Civilização?

E por que não o fazer já?
É a crise um interregno ou sê-lo-á a reforma vigente?
Essa palavra UNIVERSIDADE!
Ela dá-nos, só por si, a certeza de que o seu graduado será

sempre — com que vaidade o afirmamos! — o homem culto que
impulsiona as sociedades para MAIS ALTO!


