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O papel da Universidade
na formação dos
dirigentes**
Os dirigentes são os especialistas da decisão. Entre eles figuram, em posição de cúpula, os administradores. Mas serão as
Universidades capazes de os formar plenamente? Poder-se-á continuar a recrutá-los
entre os graduados de qualquer curso superior? Bastará prepará-los, como outrora,
apenas para a função intelectual? Ou haverá que criar uma Escola Nacional de
Administração? Seja como for, o mundo e
a cultura do século XX exigem uma profunda reestruturação da Universidade.

1. O que é um intelectual?

Não sei, francamente, como resisti à tentação de começar
este artigo pelas palavras «Nós, os intelectuais».
Mas resisti!
Afinal — vejo agora! —não sei se o consegui de facto. Se tiverem dúvidas dêem, por favor, a frase por não escrita, porquanto se não comecei por ela foi tão somente por me lembrar
daquela outra, atribuída a um falecido catedrático, ao regressar
de um Congresso Internacional: «Só sábios éramos quinze...»
Temi que a frase pudesse ser interpretada como ridícula manifestação de vaidade.
«Nós, os intelectuais...»
Na minha ingenuidade provada, não vejo, no entanto, onde
está aqui implícito qualquer ressaibo de vaidade...
* Francisco de Paula LEITE PINTO — Professor Catedrático de Matemática, da Universidade Técnica; Presidente da Junta Nacional da Investigação Científica e Tecnológica.
** Artigo decalcado sobre o texto da conferência proferida no Colóquio
para Dirigentes Superiores da Administração Pública (Maio, 1958). [Notas
de fim de texto decorrentes de pedidos de esclarecimentos solicitados durante
os debates].
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Tenho ouvido dizer —mas não acredito! — que a frase banal,

sempre pronunciada com ênfase, traduz a vultosa —e mesmo
aberrante — vaidade de todo aquele que se julga intelectual e que
a si atribui todas as características que considera implícitas no
vocábulo.
Não esqueçamos que cada ser humano sobre a Terra está
integrado em variadíssimos grupos sociais — melhor diríamos em
mini-grupos, em grupelhos, em grupinhos médios— que vão da
família à sociedade nacional.
Um intelectual é todo aquele que, julgando-se pertencer às
camadas pensantes de qualquer dos agregados sociais em que se
integra se considera não só capaz mas obrigado a criticar as tradições que os regem e, principalmente, capacíssimo de criar inovações. O lugar que lhe é devido em qualquer desses agregados é
sempre — deixem-me empregar dois portentosos brasileirismos! —
uma posição de cúpula ou, até, uma posição de cúspide.
Um intelectual é mesmo capaz de se julgar não na cúspide da
sua cultura nacional, mas bem em destaque na constelação de
cúpula da cultura ocidental!
Tudo é lícito àquele que se atribui a designação de intelectual
(por vezes generosamente extensiva a compadres), pois tudo é
lícito àquele que se considera com génio e ganas de criar de novo.
Esta característica básica desse irrequieto mental leva-o,
naturalmente, a considerar-se fautor, por excelência, da mutabilidade das culturas. Ela arrasta como corolário que o intelectual
se considera capaz de emitir, só por si, juízos de valor indiscutíveis.
E isto decorre do facto —esse, sim, irrefutável!— de ser o
intelectual, tal a si se define, um «comprometido filosófico», «comprometido» no sentido de se ter embarcado de corpo e alma numa
corrente doutrinal do seu tempo.
Esta sujeição doutrinária dos intelectuais levar-nos-ia a abrir
uma chaveta e a classificá-los politicamente, mas não por direitas
e esquerdas: num extremo poríamos os altos funcionários e no
outro aqueles que, com inultrapassável vaidade, se enfileiram na
inteligentsia.
Os primeiros —aqueles que andam atrelados ao carro da
Administração— são, paradoxalmente, os autênticos revoltados,
porquanto a sua inquietação permanente é profunda frustração.
São intelectuais que funcionam em circuito fechado, pois nem sequer acalentam a esperança de poderem um dia vir a pensar fora de
problemas concretos de reduzido interesse.
Por isso os do outro extremo da chaveta —os da inteligentsia — com tempo bastante para passar ao papel toda a sua irrequietação mental, os classificam de escribas da governação e se
arrogaram sempre o direito de serem, em qualquer sociedade, os
únicos criadores do pensamento inovador. Afinal são eles os verdadeiros intelectuais...
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Parece-me perfeitamente lícita a atribuição de mais este
atributo, porquanto —não o esqueçamos!— o intelectual classifica-se a si mesmo.
Reparo agora que estou a deslizar sobre rampa lubrificada.
Não, meus senhores! eu não quero induzir, a partir do meu
caso, que alguns dos leitores podem estar condenados a não
serem intelectuais, só porque são altos funcionários e portanto
podem vir a ser chamados burocratas.
Longe de mim tão feia ideia!
Melhor será, no entanto, dar todo o dito por não-dito e voltar
ao princípio.
Comecemos pois corajosamente: «Nós, os intelectuais...»
Não creiamos que só os intelectuais se definem a si mesmos
e procuremos ser objectivos.
2.

O intelectual, homem das saberes liberais

Já vão passados mais de três séculos sobre a declaração de
um dos grandes luminares das letras latinas acerca da necessidade
da consulta amiúde de um desses livros, chamados dicionários,
onde estão registados os significados dos vocábulos. As dúvidas
na interpretação dos textos —dizia o ilustre mestre e orador
sagrado — vão-se as mais das vezes folheando um dicionário.
Assim foi, de facto, até há pouco tempo. Porém, a mutabilidade das culturas imprimiu ao significado das palavras verdadeiros movimentos brownianos.
As palavras nascem, evoluem e desaparecem ao ritmo da
época. Os neologismos surgem constantemente e a Técnica que
tudo prime não deixou incólume a Semântica linguística! Os dicionários são, em grande parte, cemitérios de significados.
Lembremos, de passagem, que uma enciclopédia científica e
técnica é dicionário ultrapassado logo que sai dos prelos.
Esqueçamo-nos, por momentos, que o compilador ou o autor
de dicionários se pode considerar um intelectual e busquemos nos
dicionários portugueses o significado do termo.
Ficaremos, de certo, admirados de não encontrar a palavra
como substantivo em nenhum dicionário português anterior a 1920.
Eu repito o ano: 1920.
O substantivo intelectual só adquire direito
de asilo no Dicionário de Cândido de Figueiredo na sua 4.a edição que é de 1925.
Como adjectivo —«relativo ao intelecto», relativo à inteligência», «relativo ao espírito», «oposto ao material» — é bastante
mais velho.
O neologismo que hoje nos orna designa «pessoa que tem
gosto pelas coisas do espírito», «pessoa que tem gosto quase exclusivo das cousas da inteligência» ou «pessoa culta e instruída».
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Tudo isto decalcado sobre os vários Quillet e Larousse: «qui a du

goút pour les choses de Tesprit, personne instruite, cultivée et
que son métier porte aux spéculations de Tesprit», «personne qui
s'occupe par goút ou par profession, des choses de Tesprit».
Aliás também não encontrei o substantivo intelectual em nenhum dicionário francês, espanhol ou italiano, anterior a 1920.
Desde então todos eles se decalcam, uns sobre os outros nos
termos vagos que acabo de referir.
Como há que assentar num significado, firmo-me na autoridade
filológica de Cândido de Figueiredo, registada na citada
4.a edição do seu conceituado dicionário: «Homem de letras ou de
ciências».
Verificamos, assim, que o intelectual de hoje é ainda —sete
séculos de senda batida no tempo! — o graduado dos Estudos
Gerais da Idade Média.
É o homem dos «saberes liberais» e, por isso, não admira que
haja herdado as farroncas do Dr. Diogo Afonso Mangancha.
O intelectual é, de facto, o homem que, há sete séculos bem
medidos, adquiriu o direito de pensar pelos outros, deixando a
esses outros o encargo de sujar as mãos.
Ê porventura esta velha prerrogativa de aristocrata do pensamento que lhe dá ainda hoje — nesta nossa época trepidante da
Técnica! — o direito de passar, mercê do seu «gosto quase exclusivo das coisas da inteligência», grande parte do tempo sentado a
uma secretária e, sem sair dessa posição, sentir-se a marchar nas
pontas dos pés, sobranceiro aos outros.
Foi jeito que lhe ficou do tempo em que era escolar e habitante de burgo, jeito que o impediu, séculos fora, de cavar a terra,
afagar a madeira ou bater o ferro. Foi jeito que não perdeu quando
o Renascimento lhe criou à ilharga dois outros entes pensantes:
o «humanista de gabinete» e o discípulo do «leitor régio».
3.

As Universidades ão Renascimento, a «Aula da Esfera» e as
Humanistas, promotores da função intelectual

O humanista —amiúde pessoa rica que viveu isolada nas
suas terras, mas rodeada de livros e manuscritos — nada tem com
o poeta de corte: foi o tradutor dos clássicos para vernáculo burilado, para uma língua literária bem diferente da língua popular.
Por isso foi o humanista fautor insigne das Universidades nacionais que iam substituindo os Estudos Gerais da Cristandade. Com
as suas traduções o latim e o grego começaram a ser línguas
mortas.
O ouvinte dos «leitores régios» foi o cortezão estudante, filho
de algo sem rendas nem prebendas que pretendia servir El-Rei
em acções de paz ou de guerra.
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É um novo tipo de homem que não enjeita praticar* e experimentar aquilo que lhe ensinaram.
Desfarte, nos princípios de Quinhentos, a função intelectual
não é apenas exercida nos Estudos Gerais que passarão a chamar-se Universidades, mas também em Colégios — tal o Colégio Real
de França e a Aula da Esfera em Lisboa— que o Poder político
criou, em vista da relutância da Universidade em ensinar «saberes»
indignos de homens livres.
Por outro lado, enquanto que os graduados universitários
aprendiam para ensinar publicamente, os «humanistas de gabinete», inebriados pela revelação de velhos textos, lançam-se na
escrita de cartas endereçadas a seus pares, nas traduções e nos
comentários de tanta e tanta obra que embora multissecular se
lhes apresenta com a frescura da novidade. Nessa época de renascimento literário e científico o livro impresso impõe-se ao manuscrito e o seu autor, tal qual o seu tradutor e o seu comentador,
passa a chamar-se escritor e usufrui do respeito devido à autoridade.
A sua função intelectual pode não ser inferior à do professor.
O escritor cria ideias e transmite-as pela palavra escrita a
verdadeiros discípulos dispersos. Apenas (mas é um apenas de
importância transcendente) não dialoga com o discípulo. A educação que ministra é, portanto, incompleta.
O humanista do século XVI é um erudito egoísta. Mesmo
assim provou que uma cultura pode sobreviver à sociedade que
caracterizou. Porém, ao ressuscitar a «mensagem» grega e a
«mensagem» latina, o humanista impô-las, através do livro, aos
ensinos dos Estudos Gerais, em lentíssima evolução: verdades velhas que se revelam eternas e dignas de ser renovadas num texto
novo escrito em vernáculos.
Dessas velhices ressuscitadas e repudiadas pelo conservantismo dos Estudos Gerais, algumas houve, de carácter «científico»,
que se acolheram nos Colégios régios e nas Aulas que os Príncipes
foram criando. A Matemática, a Astronomia, a Geografia «renovadas» foram aí ensinadas com muito maior largueza que nas
«artes», dos Estudos Gerais. Estes levaram mais de um século a
admitir tais estudos nos seus «curricula».
Porém, nestes começos do século XVI qualquer indivíduo que
frequentasse um «Estudo Geral», ou uma «Aula Régia», ou que,
isolado, lesse e traduzisse os clássicos, tinha a convicção de possuir uma «inteligência culta» pelo que podia e devia desprezar os
pobres de Cristo.
Aqui temos três protótipos dos matizes esboçados: o ilustre
e venerado Licenciado Calçadinha D. Diogo de Ortiz que, a golpes
de saber, se alçaprema a Bispo de Tânger e a Bispo de Viseu; o
heróico Duarte Pacheco Pereira, talhado no cerne dos deuses
olímpicos; e o celebérrimo Erasmo — Erasmo, sem mais...
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São três figuras representativas de uma época de profunda
agitação de ideias e de revelações, de uma época que há-de permitir a Francis Bacon afirmar que a «Natureza de Deus» se transformou no «regnum hominis». Novos mundos foram dados ao
mundo. De facto, o homem pensante de então viu-se de repente
perante um real bastante diferente daquele que, descrito pelas
autoridades consagradas, era interpretado —melhor diremos
lido— nos Estudos Gerais da Baixa Idade Média, nesses «Estudos» que levariam ainda seu tempo a mudar-se em Universidades.
Qualquer destas figuras de proa verificara que a Natureza se
havia desmitificado, que se havia humanizado e que esta transformação não era obra da «razão pura», tal como se glorificava
nas Analíticas de Aristóteles.
Pedemos ler no «Esmeraldo de Situ Orbis»: «E além do que
dito é, a experiência, que é madre das cousas, nos desengana e de
toda a dúvida nos tira...»
Pois este mesmo homem de acção, que foi Duarte Pacheco
Pereira, cosmógrafo e roteirista como poucos houve, no mesmo
escrito, poucas páginas adiante, chama em seu socorro a autoridade do Profeta Esdras para afirmar que o mar é a sétima parte
da terra!
Santo Deus! que peso têm as tradições mesmo para um inovador!
Em Portugal como lá fora as inovações dos humanistas e a
forma de ensino dos Colégios e Aulas, criados à margem dos Estudos Gerais, levaram seu tempo a destingir sobre o ensino das
futuras Universidades.
Enviámos muitos bolseiros para os centros estrangeiros de
alta cultura e mandámos vir de fora o que de melhor havia no
ensino dos saberes clássicos.
Dom João III, em Abril de 1537, transferia 1 o Estudo de
Lisboa para Coimbra e fomentava na nova cidade universitária a
instituição de colégios. Porém, quase todos eles foram apenas
residências de regulares de várias Ordens monásticas, nem todos
alunos da Universidade.
Um dos Colégios, porém, foi escolar, no sentido que nele se
lecionava. Refiro-me ao Colégio Real ou Colégio das Artes, que
começou a funcionar em Fevereiro de 1548 sob a direcção de
Mestre André de Gouveia que, segundo Montaigne, havia sido
«le plus grand principal de France».
Os bordaleses de Mestre André vinham substituir os parisienses que haviam estudado em Sainte Barbe sob a orientação do
velho Dr. Diogo de Gouveia, tio de André.
1
Assim está registada no final do Cap.0 2.° dos Estatutos de 1559:
«...em louvor das ciências e de El-Rei D. João III, de louvada memória,
que transferiu esta Universidade da cidade de Lisboa para Coimbra...»
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Servido por um corpo docente de nomeada internacional era
o Colégio das Artes a verdadeira Faculdade das Artes da Universidade renovada e ampliada. Continua a sê-lo quando, depois da
morte súbita de Mestre André de Gouveia, o principalato foi entregue a um parisiense Mestre Diogo de Gouveia, sobrinho predilecto do velho homónimo. Contaminado depois pelas lutas reformistas foi, em 1555, entregue à Companhia de Jesus e autonomizado em relação ao Reitor.
Daí, uma sucessão de conflitos entre os professores da Universidade constituída pelas quatro Faculdades «maiores» e os
professores jesuítas do Colégio das Artes, verdadeira Faculdade
preparatória das outras, mas livres da jurisdição do Reitor.
Esse século XVI foi crucial para a Universidade Portuguesa,
tal qual o foi — e cruciante — para a Pátria.
E o que nele se passou é, parece-me, lição que convém reter.
Convém, sem dúvida, que nos detenhamos nos factos, esforçando-nos por não emitir juízos de valor.
Isto é para mim extremamente difícil, porquanto, não podendo
negar que me classifico entre os intelectuais, não posso fugir ao
sestro de proclamar minha sentença. E isso sabendo-me comprometido doutrinàriamente numa corrente filosófica (e porque não
política?) desta nossa época.
Considero estulta a pretensão de se julgar possível emitir um
homem juízos de valor desligados da sua cultura. Tudo quanto
dissermos de épocas passadas são simples conjecturas, que seriam
acaso incompreensíveis para qualquer personagem que viveu os
acontecimentos.
Em primeiro lugar, quer parecer-me que nesses começos do
século XVI cada mestre e cada escolar vivia, dia a dia e apaixonadamente, um ambiente de luta religiosa. Em Lisboa e em Coimbra não se batalhava com armas na mão,
mas sempre se combatia,
raivosa e intolerantemente, as heresias.2
Este período da História europeia teve reflexos profundos na
evolução dos Estudos Gerais que nesse século XVT começaram a
ser designados pelo nome da sua agremiação central: a Universidade.
2

Que diriam hoje os pobres Mestres JORGE BUCHANAN, TEIVE e JOÃO

DA COSTA?

No seu tempo talvez eles próprios achassem perfeitamente justificáveis quaisquer tomadas de posição contra os hereges,, não apenas os que,
além-Pirinéus, haviam pactuado com o demónio, mas todos aqueles que,
privando com os bons cristãos, na rua ou na igreja, acabavam por ser desmascarados, por acaso ou por meio julgado lícito, pelas autoridades eclesiásticas.
Algumas dessas tomadas de posição e todos os meios usados pela Inquisição revoltam hoje, profundamente, vários dos intelectuais que são fautores decisivos de genocídios, mas, em geral eles são tomados como simples

Não se sabe ao certo quais as razões que levaram o Rei

Piedoso a transferir o Estudo Geral da capital para Coimbra.
Sabe-se, no entanto, que a mudança foi resolvida com tempo, pois
foi anunciada várias vezes nos anos anteriores a 1537.
Sabe-se também que as intalações do Estudo de Lisboa eram
paupérrimas. Nenhum respeito houve pelos seus restos, pois rasto
de pedra e cal não chegou até nós.
Mudada para as margens do Mondego não encontrou a Universidade quaisquer instalações dignas. Os mestres e escolares também não encontraram moradas melhores que as da capital.
Porém, em anos sucessivos, o Rei exerceu de facto a sua
função de «protector» pois foi fomentando construções e provendo
a Universidade com rendas. Até lhe vendeu, por preço simbólico,
os paços reais!
Pela primeira vez em Portugal, embora com lentidão desesperante e para uso quase exclusivo dos religiosos regulares, foram-se construindo colégios residenciais que tentavam imitar os grandes colégios salmantinos.
Pela primeira vez também se registou na nossa História a
existência de uma Universidade abastada — íamos a dizer rica —
porquanto as suas rendas anuais chegaram a ultrapassar o cômputo, elevado para a época, de três contos de réis.
Pela única vez uma Universidade portuguesa conseguiu competir com qualquer outra no recrutamento de professores. Alguns
estrangeiros de nomeada vieram exercer o magistério em Portugal
cobrando quantias consideradas então fabulosas: 200 000 réis
por ano.
Neste ponto foi radical a mudança de Lisboa para Coimbra.
Efectivamente, durante os séculos anteriores e por toda a
parte, os professores haviam sido mal pagos. Na maioria dos
«Estudos» grande parte dos ordenados provinha directamente dos
escolares e estes deixaram fama de maus pagadores.
Aliás, mesmo nos «Estudos» onde os professores recebiam das
rendas atribuídas à Universidade,
os estudantes contribuíam também com taxas e propinas.8
episódios expostos — com ou sem adjectivação — num capítulo dos manuais 3 de História, encimado pelo título «A Reforma».
Na Universidade de Coimbra, reformada por D. João III, os professores e os oficiais universitários continuavam a receber propinas nos
actos ou exames finais para concessão de graus. Recebiam propinas e recebiam «luvas», autênticas e que deram certamente azo ao significado actual
do plural «luvas» como recompensa ou pagamento nem sempre lícito.
No século XVI era obrigatória a distribuição de luvas e barretes a
todo o júri e aos oficiais presentes à cerimónia. O novel bacharel entregava pelo menos oito pares e o noyel doutor pelos menos trinta pares, metade de bezerro e metade de carneiro. Há Estatutos que lhe fixam o preço
mínimo, outros prescrevem que devem ser «boas de receber o que verão o
mestre de cerimónias e o bedel da Faculdade».
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Eram tão elevadas as despesas que muitos estudantes pobres
se não chegavam a apresentar a «actos», embora estivessem habilitados a fazê-lo. Os religiosos nada4 pagavam e, por isso, muitos
estudantes ingressavam em Ordens.
Além de caros, os cursos tinham passado a ser muito longos.
O curso preparatório, tirado na Faculdade das Artes obrigava
à frequência mínima de 11 trimestres divididos por quatro anos.
O bacharelato, a licenciatura e a mestrança em artes obrigavam a mais tempo e apertadas provas.
Os «ouvintes» das Artes continuavam, neste século XVI, a
estudar a dialética de Jorge de Trebizonda, Aristóteles, o «quadrivium», a Filosofia Natural e a Metafísica.
Para a entrada na Faculdade de Medicina exigia-se o bacharelato em artes. Depois de quatro anos de estudo de Galeno, Hipócrates e Avicena podia o estudante apresentar-se ao acto de
bacharelato em Medicina e, três anos depois, ao acto de licenciatura.
Para a entrada nas Faculdades de Cânones e de Leis exigia-se
a licenciatura em Artes.
Depois de cinco anos a ouvir os decretais, o decretum de Graciano, os clementinos ou os digestos poderia o ouvinte apresentar-se ao acto de bacharelato. Eram exigidos mais quatro anos para
se poder apresentar ao acto de licenciatura.
No que respeita à Teologia exigia-se a licenciatura em artes
e o ouvinte dos quatro livros das Sentenças de Pedro Lombardo e
do sentenciário de São Tomás poderia apresentar-se ao acto de
bacharelato oito anos depois e ao acto de licenciatura dois anos
passados sobre o bacharelato.
Repare-se que nas Universidades católicas do século XVI as
autoridades seguidas eram as mesmas dos Estudos Gerais da
Baixa Idade Média e que nelas «chamavam luteranos homens que
sabiam grego e filosofia (grega, claro) e estavam mal com a sofistaria».
E põem-se agora as duas questões a que desejava chegar
depois deste longo arrazoado histórico.
A primeira é esta: sob o ponto de vista social valia a pena
obter um título universitário que levava tanto tempo e obrigava
a sacrifícios de toda a espécie?
A resposta vem logo: o título universitário continuava a ser
um distintivo social: Os doutores e mestres em Teologia tinham
assegurada uma rápida carreira dentro do clero. As lutas engendradas pela Reforma levaram ao aperfeiçoamento e selecção do
4
Era, aliás, a contrapartida do não pagamento aos mestres das Ordens mendicantes. Os franciscanos e os dominicanos nunca receberam ordenados por professarem Teologia, o que levantou conflitos com os professores
não religiosos regulares que exerciam idêntico magistério.

alto clero e, raramente, um Bispo ou cónego atingia o cargo sem
um título universitário. Por outro lado, verifica-se pelos documentos da época que, por esse tempo, «incharam» os quadros do
funcionalismo do Estado, os quais atingiram uma estrutura sem
qualquer paridade com o que se passara antes.
A expansão ultramarina criara a necessidade de servidores de
El-Rei, na guerra e na paz.
Ê certo que muitos dos filhos-de-algo que comandaram expedições não tinham títulos universitários, mas todos aqueles que
brilharam na História foram educados: ou com mestres privados,
ao jeito das humanidades, ou na «Aula da Esfera». Quando comparamos a cultura dos chefes das expedições portuguesas com as
de outros países verificamos a nossa superioridade relativa. Nenhum dos nossos chefes de esquadra foi um inculto homem de
armas*
Há ainda que insistir num ponto: a batalha de ideias que
hoje engavetámos num pequeno capítulo de manual escolar com
o título de «A Reforma» obrigou a Igreja a ampliar a preparação
dos seus sacerdotes.
Não posso alargar-me sobre o papel que, no campo da ContraReforma, coube à Companhia de Jesus. Se pudesse arriscar um
juízo de valor diria que a actuação da Companhia foi, nesse campo,
notabilíssima.
E isso independentemente do facto de, sob a óptica de hoje se
terem verificado, vezes sem conta, exageros em actuações pessoais
de alguns Padres — os «Apóstolos» como então lhes chamavam.
Os jesuítas pretenderam formar o seu clero e foram, neste
empenho, poderosamente auxiliados pelo Infante Dom Luís, príncipe cultíssimo, que me parece ter sido o fomentador do interesse
manifestado em favor da Companhia, não apenas pelo Rei
D. João III, como também pelo futuro Cardeal-Rei.5
O Cardeal-Infante D. Henrique que viria a ser o Cardeal-Rei
foi o primeiro Arcebispo de Évora, onde criou o Colégio do Espírito-Santo que, na ideia original, devia ser um Seminário dirigido
com a colaboração da Companhia.
O espectacular progresso do Colégio de Santo Antão de Lisboa
5
Lembre-se, no entanto, que foram dois os Infantes que então obtiveram a púrpura cardinalícia.
O Cardeal-Infante D. Afonso que faleceu, com 31 anos, arcebispo de
Lisboa, foi um humanista de grande mérito, discípulo de Aires Barbosa e
de Pedro Margalho. Em vésperas da sua morte foi surpreendido pela «onda
herética» e logo compreendeu a necessidade de um movimento apostólico,
tal como viria a ser delineado por Santo Inácio. Decerto teria sido um
contra-reformista brilhante se não tivesse falecido tão prematuramente.
Tudo leva a crer que sim se olharmos à sua obra como jovem Arcebispo
e ao facto de ter sido o promotor da criação das 50 bolsas de estudo em
Sainte-Barbe.
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e o facto de em Évora estudar o Infante D. António, filho ilegítimo
do Infante D. Luís, foram, porventura, as razões que levaram o
Cardeal-Infante D. Henrique a criar, em Évora, aquele Colégio
transformado em Faculdade de Artes da Universidade de Évora
que nunca chegou a completar o elenco das Faculdades autorizadas. 6
Seja como for, a criação de uma Universidade totalmente dirigida pela Companhia mostrou que havia necessidade de teólogos e
canonistas no exército da contra-reforma.
E que as necessidades «intelectuais» do País eram grandes,
mostra o facto de ter o Duque de Bragança, D. Teodósio, conseguido uma bula papal, em 1560, que autorizava o funcionamento
de um 7terceiro Estudo no Mosteiro de Santo Agostinho de Vila
Viçosa.
E posto mais estes desvio vejamos a segunda e importante
questão:
Que eficiência poderia ter tido, no século XVI, um ensino
baseado ainda em autoridades da Idade Média e até de Roma e da
Grécia?
Ponho a questão em relação aos estudos universitários portugueses do século de Quinhentos, mas poderia tê-la posto em face
6
O Infante D. ANTÓNIO, Prior do Crato, já era, então, Mestre em
Artes por Coimbra — grau concedido em 1551 no tempo em que o Colégio
das Artes funcionava ainda à ilharga do Convento de Santa Cruz e sob a
inspecção directa do Reitor da Universidade. Em Évora estudava sob a
orientação de teólogos eminentes um dos quais foi nem mais nem menos
que o ilustre frei Bartolomeu dos Mártires que, mais tarde, aceitaria Filipe II como Rei legítimo. Este facto leva a pôr a hipótese de não ter o
alto espírito que foi o futuro Arcebispo de Braga em grande estima as
qualidades intelectuais do seu antigo discípulo... que ele considerava, certamente,
como mais um futuro Cardeal-Infante...
7
Registemos, de passagem, que durante os dois séculos de existência da Universidade de Évora a quase totalidade dos seus alunos era
oriunda do sul do País, o que só por si mostra que já nesta época se
justificava a existência de mais de uma Universidade. Neste ponto é clara a
crónica do Padre BALTAZAR TELES: «Pela parte do Sereníssimo Infante se
arresoavam outros artigos, fundados todos na maior glória divina e honra
do Reino, que ambos se aumentavam muito, havendo mais letrados e maior
número de teólogos para encaminharem as almas ao céu e ensinar os ignorantes; e que muitos do Reino do Algarve e da Província do Alentejo,
deixavam de estudar por lhes ficar Coimbra muito afastado».
Évora possuía um escol humanista numeroso e na cidade professavam
vários mestres particulares, dos quais se destacava, a grande altura, André
de Resende, mestre que foi do Infante D. Duarte e talvez também do
grande humanista Aquiles Estaco, que viria a ser o latinista de S. Pio V
e de Gregório XIII e insigne filólogo ao serviço da Santa Sé após o Concílio de Trento.
Em Évora ensinou Clenardo ao Cardeal-Infante D. Henrique, e mestre
Jean Petit—o Parvi, a mais «gente de condição». Talvez este ambinete
humanista tivesse sido grato ao humanismo dos jesuítas embora estes, uma
vez instituída a Universidade, tivessem obtido o encerramento de todas as
classes particulares, com excepção da de Mestre André de Resende.
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dos «curricula» de famosas Universidades estrangeiras em épocas
subsequentes.
De facto, até hoje, a Universidade sempre ensinou, em atraso,
sobre os conhecimentos da sua época. Tem de ser sempre assim,
pois só se ensina (ou se deve ensinar) factos que se considerem
esclarecidos e, de novo, só aquilo que se julga adquirido definitivamente. Este vago termo definitivamente, aplicado a novas aquisições do Saber, quer dizer que só se deve ensinar o que é verdadeiro
ou se julga no caminho da Verdade.
A nomenclatura que estou empregando é bastante vaga, mas,
como cada um de nós é um intelectual, pode suprir, mercê da sua
inteligência, a nebulosidade dos conceitos...
Mesmo hoje, neste ano de 1968, com a informação a correr
célere e milhares de revistas especializadas a arquivar as novidades, é prudente meter um tempo de quarentena entre a descoberta
de um facto novo e a sua inclusão em livro de texto para estudantes.
Mas, no século XVI, no início do Renascimento, o atraso foi
ainda maior, porquanto o ensino era pautado por escritos de autoridades que já se não enxergavam, por estarem lá para trás da
noite dos tempos.
Foi Bréhier quem definiu «Idade Média intelectual» como a
«época em que o ensino filosófico foi ministrado pelo clero, a
época em que se pretendeu conciliar a Lógica com a Teologia, ou,
como tantos outros disseram, a Razão com a Fé.
Os «saberes liberais» dos Estudos Gerais estavam ao serviço
da Teologia: não podiam deixar de esclarecer e confirmar os dogmas. O seu papel era, apenas, este.
Na Filosofia, porém, a especulação começou cedo com as
interpretações dos vários Aristóteles arabizados.
Homens do coturno de São Tomás, aceitando que a Razão era,
principalmente, servidora da Fé, admitiram que ela poderia também orientar uma explicação da «Natureza de Deus». Mas, quando
esta Natureza criada por Deus se transformou —já nas Universidades do Renascimento — no «mundo em que o homem vive» foi
lícito ao escolar vir a encarar os «saberes» como preparatório de
um filosofar alheio aos dogmas.
4. A função intelectual como aptidão para a função pública

No fundo, os «saberes» foram sempre —desde as escolas
claustrais às Universidades do Renascimento — um meio de formação daqueles que deviam raciocinar bem e discutir melhor.
E os que prosseguiam «estudos maiores» para obter um grau
académico —em Medicina, em Leis, em Cânones, em Teologia —
levavam muito mais longe o treino da sua inteligência. Aqueles
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que cursaram as Universidades do Renascimento já o fizeram interpretando directamente
textos originais através de uma Razão
parcialmente laicizada.8
Os graduados das Universidades consideravam-se aptos a
•exercer a função intelectual, isto é, tinham-se como capazes de vir
a exercer qualquer cargo para que viessem a ser designados pela
Igreja ou pelo Príncipe, fosse qual fosse a sua preparação
específica — teólogo, canonista, legista, médico, artista. 9
O que até há pouco —não apenas em Portugal como em
quase todo o mundo — contava para o exercício da função publica
«era a aptidão à função intelectual e esta obtinha-se, sem contradita, cursando uma qualquer Faculdade ou uma qualquer outra
Escola de tradições.
No século XVI julgava-se que, conhecidos os princípios orientadores que eram as «artes liberais», interpretando e discutindo
as linhas do pensamento de um Aristóteles ou de um Platão e
cotejando-as com as de outros clássicos (a palavra clássicos dos
humanistas substituiu a palavra autoridades dos medievalistas),
se adquiria o treino mental suficiente para a resolução lógica de
um problema qualquer.
Levavam as crianças alguns anos a aprender as latinidades.
Os adolescentes levavam outros anos mais a cursar as Artes.
Depois dos vinte anos os graduados continuavam um ror de tempo,
em qualquer Faculdade maior, com sentenças e quodlíbet.
Eram muitos anos de aprendizagem contínua, durante os
quais também se temperava a vontade e se formava o carácter.
Uma Universidade não era, apenas, um local de transmissão
de conhecimentos, pois ouvir o mestre equivalia, principalmente,
a preparar-se a dialogar, ou com ele ou com opositores.
Os conhecimentos transmitidos podiam ser, como o eram em
Portugal e no século XVI, chás requentados através de muitos
séculos.
Num período em que alhures brilhavam os Vesalios, os Ambroise Pare, os Silvinos e até os discutidos Paracelsos, ficamos
atónitos perante o ensino de Medicina professado em quase todas
as Universidades europeias. Por toda a parte as autoridades continuavam a ser Hipócrates, Galeno, Avicena e Pedro Lombardo.
8

Em 1513 um Pedro Pomponácio, ao interpretar a «Meteorologia» de Aristóteles, já pôde pôr em dúvida o poder do demónio, mas, prudentemente, teve o cuidado de afirmar que o fez como filósofo e não como
cristão, pois crê, firmemente, no que a Igreja manda que se creia sobre o
Anjo caído
nos infernos.
9
E esta mentalidade, que perdurou até há bem pouco tempo no
nosso País levou ao exercício da Política tantos e tantos bacharéis formados
em Direito e em Medicina que, no fim do século passado, se teve de publicar uma lei limitando o número desses graduados universitários na Câmara
dos Deputados. E, já neste século, dois distintos médicos sobraçaram a pasta
4a Marinha e Ultramar...
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Um médico, tal qual um teólogo, devia ser, antes do mais,
um homem que tinha o direito a usar uma toga comprida e o uso
de tal traje era um distintivo de saber, de nobreza de ânimo e de
carácter.
Os preceitos deontológicos e os princípios gerais colhidos nos
textos do grande médico de Cós eram considerados muito mais
eficientes na arte de curar que o conhecimento de muitos fármacos.
Lembremo-nos de que, séculos passados, na época victoriana,
vimos encontrar os mesmos preceitos morais e os mesmos saberes
desinteressados a orientar, em Oxford e em Cambridge, a formação dos «gentlemen». Os maiores construtores do maior Império
que jamais houve na terra foram formados na disciplina e nos
saberes das «Public Schools» e nos conhecimentos dos clássicos
gregos e latinos.
E bem mais perto de nós —no tempo e no espaço— vimos
Doutores em Direito a dirigir Ministérios Militares e Generais a
orientar a Agricultura.
Um diploma universitário ou de uma «grande escola» era o
«abre-te Sésamo» de um gabinete directoriaL

Todos os que são atreitos à leitura de velharias topam com
documentos nos quais é patente o choque psicológico dos autores
perante a mudança de hábitos e costumes.
A humanidade tem evoluído sempre.
Seria ridículo tentar estabelecer comparações com os homens
da pedra lascada que há mais de 500 000 anos limitavam seus hábitos e costumes a técnicas de sobrevivência. E embora —já lá
vão 20 000 ou 15 000 anos! — os homens das tribos pré-históricas
já fossem nossos parentes, parecem-me escusadas comparações
próprias de manuais para jovens liceais.
Tetranetos que somos de tantas e tantas gerações que em
seis mil anos escreveram as Histórias da História e admiradores
de tanta cultura brilhante, nós, os homens de hoje em vésperas de
chegar à Lua, consideramo-nos vaidosamente super-homens em
relação a todos os antepassados.
Na sua evolução contínua a humanidade tem progredido, no
sentido de ter aumentado o seu império sobre a natureza.
Inútil para o verificar de ir em busca de documentação histórica. Basta interrogar aqueles que, tendo nascido no alvor do
século, ainda estão vivos.
Eles dirão que viveram duas vidas e que o mundo de hoje,
comparado ao mundo de ontem, não tem qualquer termo de comparação.
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O mundo de Afonso Henriques é mais parecido com o mundo
de Dom Miguel que o mundo da «belle époque» com o mundo de
hoje.
Os nossos avós viveram no mundo dos nossos bisavós. Nós
já não vivemos no mundo dos nossos pais.
Os que nasceram por volta de 1900 lembram-se dos pãezinhos
de 5 reis, dos pastéis de vintém, dos carros do Chora, da cidade
que tinha a Avenida Duque d'Ãvila para estrada de circunvalação.
Lembram-se dos jantares com três pratos a cinco tostões, dos
fatos de bom cheviote a 20 escudos.
Viram entrar na cena pública o animatógrafo, o telefónio o
gramafónio, os aeroplanos, a máquina fotográfica, o automóvel, a
telegrafia sem fios.
Sentiram os calafrios da primeira Grande Guerra e, na mesma
altura, viram representar a Sarah Bernardt, dançar o «cake-walk»
e cantar a «Viúva Alegre».
E viram depois um verdadeiro «novo mundo» que em parte
ajudaram a criar e ao qual se adaptaram.
Novos mundos foram dados ao mundo, mas agora não se
trata, como no século XVI, de se «Descobriram novas ilhas, novas
terras, novos mares, novos povos; e o que mais é: novo céu e novas
estrelas» — na frase de Pedro Nunes.
5. A mutabilidade acelerada da cultura do século XX

Neste século XX o homem desentranhou-se em ideias novas.
E estas ideias criaram um ambiente novo a rodear o homem.
A humanidade metamorfoseou-se! De lagarta de couve passou
a borboleta que rodopia de jardim em jardim.
No princípio do século estavam vivos 1 500 milhões de indivíduos. Hoje são mais do dobro! E já se sabe que serão muitos mais
ao fim do século. O mundo encher-se-á de gente.
A vida média na Europa — contada numa geração — andava
à roda de 45 anos. Hoje anda à roda de 65.
Em todo o mundo existem hoje mais de 250 milhões de indivíduos com esta idade e, cada um deles, pode atestar que o mundo
de hoje é completamente diferente do mundo da sua meninice.10
10
Mais ainda: o cirurgião AMBROISE PARE, já aqui citado, escreveu
no século XVI que a velhice começava aos 35 anos, o que o não impediu
de ter ele — ele e poucos mais— ultrapassado o dobro desta idade, conservando as qualidades que o imortalizaram. Pois hoje, quase todos os homens de 65 anos, mesmo depois de reformados, continuam em actividade,
de forma que, ao contrário do que acontecia outrora e até no começo do
séculos, não se limitam a durar mas continuam a viver. Daí serem as instituições governadas por gerúsias.
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E bom repetir:
Existe hoje no mundo um escol de cientistas que transformou
completamente o ambiente que, no início do século, rodeava o
homem. A cultura ocidental de hoje —ou seja a maneira de convivência das gentes do Ocidente que vivem hoje— parece nova.
Este escol formou um ambiente artificial e encheu-o de escravos mecânicos a que se dá o nome genérico de máquinas. Milhões
delas fabricam milhares de milhões de artigos e produtos inimagináveis no ano de 1901.
E para assegurar esta produção em série e os serviços dela
decorrentes o homem teve de criar ao lado dos Estados, e por
vezes interessando simultaneamente vários Estados, uns outro»
Estados chamados grandes Empresas.
O telefónio, o automóvel, o animatógrafo, o gramofónio iniciaram dinastias de tal maneira numerosas e evoluídas que formam coortes e legiões de outras máquinas variadíssimas já sem
parecenças com os ascendentes.
No século XVI a categoria social das pessoas traduzia-se pela
criadagem que tinham ao seu serviço. Hoje o automóvel e as milhentas máquinas, por vezes tão inúteis como a criadagem de
tempos idos, são sinais externos do nível social.
Toda a vida se mecanizou e os escravos mecânicos substituem
com vantagem, os homens, em todo o trabalho braçal. Autómatos
e «robots» tomaram à sua conta grande parte da produção da
Técnica.
6. A convivência do homem com as máquinas que criou

O mundo encher-se-á de máquinas.
A automatização é uma realidade generalizada!
Tão generalizada que o mundo, automaticamente se modificou.
Pois o homem que criou as máquinas acabou por criar outras
que comandam e vigiam as primeiras.
A automação é também uma realidade!
Os intelectuais de formação literária da Europa Ocidental
— que hoje constituem a maior parte dos escóis dirigentes —
ainda não compreenderam nem apreenderam estas duas realidades.
E os aproveitamentos numerosos e variados da energia nuclear? E os das técnicas de construção? E a electrónica? E a televisão? e a exploração espacial? E a análise operacional?
Olhar em redor é verificar que o homem passou a conviver
com a máquina. Precisa dela! E precisa tanto e de tantas que já
existem muito mais máquinas do que homens! Em potência instalada cada homem tem hoje, na Europa, ao seu dispor 50 escravos dos antigos.
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A máquina tornou inúteis várias estruturas sociais e forçou
a Natureza a procurar outros equilíbrios biológicos n .
Quando chegaremos à Lua? Quando habitaremos no fundo
dos mares?
Tudo isto —imaginação das «Mil e Uma Noites» — é hoje
realidade tangível.
E porque o é?
Somente porque o homem transformou, completamente, a lógica simbólica que se chama Matemática.
Transformou-a ao ponto de ter criado e construído máquinas
que, automática e rapidamente, resolvem problemas complexos.
Até ao século XVI não teve o homem necessidade de fazer
grandes contas, porque não conhecia os grandes números. Mesmo
assim só poucos especialistas as sabiam fazer para lá da adição e
da subtracção.
Os chamados computistas serviam-se então de
ábacos.12
O cérebro humano, servindo-se da Matemática transformada
e das Tecnologias, criou máquinas computadoras, sem as quais
não era possível a construção dos grandes aviões, dos grandes petroleiros e dos satélites artificiais. Sem tais máquinas não teria
sido possível o desenvolvimento prodigioso de todas as Ciências,
verificado nestes últimos anos.13
Sem a matemática nova não teriam sido possíveis tantas inovações.
Foram elas que permitiram aos povos abastados tornarem-se
cada vez mais ricos.
E posto isto uma lembrança:
11

Só um pequeno apontamento — um só dos muitos, todos pequenos, que se podiam fazer—lembremo-nos de que, em poucos anos, o
cavalo deixou de encher cidades e campos e já não é instrumento de
guerra. O belo romance «Terra Campa», de NOEL TELES — uma obra literária de fino quilate que poucos conhecem — pinta-nos a morte triste do
que foi, durante séculos, o companheiro querido do homem. Que transformação12!
Multiplicar já era uma operação difícil, mesmo que os factores
não fossem grandes. Sabia-se duplicar um número e, por isso, todas as
multiplicações se resolviam adicionando duplicações sucessivas.
Quanto à divisão, era operação que se ia fazendo por tentativas e,
cada 13
computista, tinha seus segredos de técnica.
(Direi, em passagem rápida — entre parêntesis — que, sendo professor de Matemática e engenheiro, o meu papel é o de elogiar a máquina, criação de matemáticos e engenheiros. Se eu fosse um ensaísta ou
mesmo um «homem de letras», afirmaria que muitos seres humanos se
tornaram escravos dos escravos mecânicos. Basta lembrar a escravatura que
é para milhões de pessoas ver a televisão a horas certas...
O homem habituando-se à máquina — milhentas máquinas, desde a
do aquecimento central ao automóvel — prepara o definhamento de muitos
dos seus órgãos e, portanto, é possível que ao fim de algumas gerações o
homem venha a ser um animal com outras características físicas).
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O homem que dirige outros homens e variadíssimos serviços

recebe, necessariamente, milhares de informações sobre as quais
deve basear as decisões a tomar.
Decidir é escolher e, portanto, é rejeitar. Só se actua depois de
decidir.
Um dirigente é um especialista da decisão.
Ê preciso saber decidir.
A decisão estatística é capítulo das Matemáticas renovadas.
Um dirigente superior de hoje necessita delas: ou conhecê-las ou
dispor de estados-maiores de formação matemática.
7. Universidade renovada ou Escolas Superiores profissionais?

Tem-se escrito inúmeras vezes que a Universidade tem como
fim principal a formação de escóis intelectuais.
Vários autores de nomeada o têm escrito e nem todos atentam
no âmbito da palavra escol adjectivada com a palavra intelectual.
Um escol é — dizem os dicionários — «a parte mais distinta,
o melhor de qualquer grupo ou série».
O escol é, pois, a parte de um grupo, «escolhida» com o critério
de extrair a «nata» que vem ao de cima.
Escol significa o mesmo que o galicismo elite: estrato que foi
eleito, obedecendo ao critério de buscar os mais elevados.
Ora como os dirigentes (para mais superiores) são dos de
cima parece claro que deva ser preponderante o papel da Universidade na sua formação. E tem-no sido sempre, em todos os tempos, desde que se criaram Estudos Gerais na Baixa Idade Média.
Podemos acrescentar que aqueles dirigentes que se não formaram através de disciplinas universitárias tiveram, as mais das
vezes, de constituir à sua volta «estados-maiores» ou conselhos de
clérigos universitários. De facto não há hoje nenhum serviço público ou Empresa privada que possa marchar sem «estados-maiores» de escol.
Mas como designar, num determinado grupo social, a «priori»
um escol ou minoria selecta?
Ê evidente que devíamos fixar as características básicas dos
elementos de escol e, em seguida, fixar uma forma de medir tais
características. Há que atribuir um número à característica de
cada elemento e, em seguida, fazer com todos os números uma
distribuição de frequências estatísticas, à qual se ajuste uma
curva. Uma vez desenhada a curva não é difícil fixar nela uma
zona de normalidade e também a zona dos extra-normais superiores.
Durante os estudos é facílimo pelas notas classificar o escol
de uma turma ou de um curso, mas nem sempre um escol
de estudantes universitários se identifica com um escol de diri616

gentes, pois a vasta gama das características de um bom dirigente
pode não se ajustar à gama (menos dispersa) das características
de um bom estudante ou de um bom professor ou de um bom investigador.
Um dirigente de um serviço público ou de uma empresa privada orienta um conjunto de homens e de aparelhagens que auxiliam esses homens.
Mesmo as chamadas grandes escolas especializadas, só abertas aos escóis recrutados através de ensinos gerais a cargo de
grandes escolas polivalentes, e formando, por isso, «escóis de
escóis», não são, necessariamente viveiros de bons dirigentes.
Para mais, dada a complexidade do sector público e do sector
privado da nossa época é bem possível que tenhamos de aceitar
que o mandarinato das grandes Escolas da Europa não corresponda às necessidades do management — estratégia e técnica científica para governar uma estrutura económica.
A luta que houve sempre entre as tradições e as inovações
é hoje, na Europa, caracterizada por um dinamismo insólito por
parte dos inovadores em face de um imobilismo enervante por
parte dos conservadores.
Ora a entrada nos quadros dirigentes, de diplomados por
certas Escolas, fixa tradicionalmente uma casta a um serviço ou
a uma empresa. Ê o mandarinato hereditário.
Acresce que as grandes Escolas e as Universidades poderão
dar uma unidade na formação e também, infelizmente, uma unidade de deformação...

Cada máquina com entranhas mecânicas e electromecânicas
foi engenhada e construída para executar as diferentes fases
sucessivas
de uma técnica. Pode, até, ser a materialização dessa
técnica.14
Isto quer dizer que cada máquina ou cada conjunto de máquinas foi planeado e construído para fabricar um e só um produto ou para prestar um e só um serviço.
14
Uma máquina que tem os seus órgãos dispostos para lavar pratos não pode fazer cigarros. Aquela que foi engenhada e construída para,
em fases sucessivas de fabrico, a partir do tabaco (produto natural, mas já
tratado quimicamente) do papel (produto artificial) e de um filtro produzido artificialmente, vir a fabricar aos milhões cigarros da marca X, não
consegue aplainar madeira.
O conjunto de máquinas que a partir de enormes toros de madeira
(já artificialmente tratados) fabrica caixas de fósforos e as enche com fósforos fabricados por outra cadeia de produção, não serve para produzir
receptores de rádio.
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No entanto foi sempre essa entidade vaga que se chama
o «cérebro humano exercitado» que concebeu 15todos os milhentos
maquinismos que hoje se produzem em série.
Produzir em série é fabricar automaticamente objectos iguais
— botões de colarinho ou aviões. E quando dizemos que todo»
os objectos são iguais queremos afirmar que as pequenas diferenças que, porventura, apresentam, são toleradas por não terem
qualquer importância para a função que o objecto vai desempenhar.
Isto quer dizer que cada objecto e cada peça que o forma,
são fabricados segundo padrões e normas e que durante toda
o fabrico se controlam as dimensões, de tal maneira que a máquina que os produz se recusa a fazê-lo se as tolerâncias não são
respeitadas. Só há indústrias onde há fabrico em série e portanto— por muito que isso pese aos historiadores — a Indústria
só nasceu neste século, porque só no século XX se passou a
produzir rapidamente, e em grande número, objectos normalizados
e controlados.
E há agora tantos e tantos fabricos de artigos novos que
30% da exportação britânica é constituída por materiais e objectos artificiais completamente desconhecidos há vinte e cinco anos.
O fabrico em série inundou os mercados e criou novos mercados. Isso foi possível porque a produção em série na sua incomensurável grandeza é apenas um elemento integrado num conjunto empresarial muito mais largo, pois engloba múltiplas operações administrativas de que depende a rentabilidade dos serviços
e dos negócios.
Os homens pensantes que engenharam, planearam e construíram muitos milhões de máquinas, de alguns milhões de tipos
diferentes — milhentos escravos mecânicos que já são elementos
culturais, pois impuseram formas novas de convivência em sociedade — são homens que dispõem de conhecimentos muito diferentes daqueles que se ensinavam nos «saberes» desinteressados. São
todos engenheiros no sentido que hoje damos à palavra: universitários cientistas, formados através da Matemática, da Física, da
15

No fim do século passado, o Jacinto do 202 já tinha máquinas,,
mos todas elas eram, como a mesa oferecida pelo Ephraiam («andaime
quimérico unicamente aproveitável para o gigante Adamastor»), fabricadas
exemplar a exemplar, para os grandes da Terra.
Hoje o nosso Jacinto não levaria duas horas da Régua e Tormes, nem
uma hora da estação de Tormes à sua quinta, cavalgando a jumenta do
casal Ha Giesta. Vinha no seu avião, fabricado em série, de Paris ao Porto,,
em duas horas e meia.
Os filhos do caseiro Melchior ou os netos do procurador Silvério teriam aparecido em Pedras Rubras com os seus carros de série, iguaisinhosaos dos filhos do Anatole, o pedicuro parisiense que, com o Grillo bem
podia ter ficado no aeródromo de Orly.
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Química e das Ciências Geológicas que se especializaram depois
na Resistência de Materiais e nas Tecnologias.
São pessoas bastante vaidosas quando se miram nas suas
realizações. Mas não falta quem lhe negue o título de intelectual
porque, na esteira dos Duartes Pachecos Pereira sabem que só
sabem aquilo que sabem fazer.
Saber é fazer e fazer é sujar as mãos...
Mas se os engenheiros vierem a ser excluídos do escol intelectual, ninguém ousará negar o ingresso nele daqueles que
prevêem, que planeiam, que organizam, que comandam, que coordenam e que controlam a Economia onde a produção se integra.
Nestes homens, que se chamam administradores, se concentra o poder de decisão do mundo de hoje.
São os realizadores de projectos úteis à colectividade.
Mas também os administradores estão rodeados de máquinas,
que os auxiliam a decidir, não daquelas que primeiro se construíram para realizarem trabalhos pesados — como ceifar, debulhar e enfardar, como chupar petróleo das entranhas da Terra
e refiná-lo depois, como lavar roupa — mas de outras que calculam e pensam e estão nos escritórios ao lado das secretárias.
Estas novas máquinas chamadas electrónicas e que têm como
representantes típicos os ordenadores e os computadores são verdadeiras máquinas intelectuais. De maneira que, no mundo artificial e sofisticado que o homem criou, já há convívio com duas
classes de maquinismos. Não falta, por isso, quem tema que entre
as máquinas intelectuais haja algumas arregimentadas em «intelligentsias» oposicionistas, capazes de tramar uma revolta dos
escravos mecânicos...
Por mim, estou descansado quanto à eficiência guerreira da
multidão de maquinetas dispares que só foram construídas como
reprodução mecânica de técnicas pacíficas. E quanto àquelas, numerosíssimas também, que foram construídas para guerrear, a
decisão de as pôr em marcha será sempre, directa ou indirectamente, tomada pelos homens.
Não é pois da máquina que eu tenho medo, mas do homem
que conhece 16
os fins a que ela se destinou ou sabe como ela
foi fabricada.
16
E devo dizer-lhes que neste ponto temo tanto o homem de ciência como o homem de letras incluídos na definição de intelectual registada no dicionário de Cândido de Figueiredo.
Sir CHARLES SNOW que foi o administrador da Investigação coordenada
na Grã-Bretanha, era a tal respeito, mais peremptório: temia mais os literatos.
Os literatos—dizia ele—têm arreigada a convicção de que os cientistas são ingénuos optimistas por desconhecerem as fraquezas da conduta
humana. — Os cientistas — esses! — apenas acusam os literatos de não sa-
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O poder vem sempre do saber.

Tentei traçar, em pinceladas larguíssimas, as linhas mestras
do mundo de hoje, onde interesses e técnicas mecanizadas primem
o ambiente que o homem a si mesmo criou.
O mundo em que hoje vivemos, completamente diferente do
mundo em que viveram nossos pais, está em mutabilidade contínua.
Tudo evolui: homens, instituições, a face da Terra e as
suas entranhas, a profundeza dos mares, os espaços interplanetários.
Esta mudança permanente obriga a modificar o sentido da
educação: a juventude deve vir a ser preparada para sofrer sucessivas integrações em mundos prospectivos.
Mutação permanente, adaptabilidade permanente, educação
permanente!
O homem, o mesmo homem que, às escondidas, vai lendo os
horóscopos, continua, de facto, a inventar ojuturo da sociedade em
que se integra. Os planos de fomento económico são, no fundo,
formas de forçar o futuro.
Ando a repetir — vai para uma vintena de anos! — que os
planos de fomento para pouco servem quando não acompanhados de planos de fomento cultural — única forma de, com tempo
preparar as pessoas capazes de assegurar, em diferentes níveis,
a marcha das obras novas. Obras novas que sucessivamente exigirão novas outras, novos orientadores e novos dirigentes. Improvisar é erro gravíssimo.
Na cúpula desses dirigentes estão os que planejam, organizam e controlam a gestão dos empreendimentos: os administradores.
berem prever e de serem indiferentes à sorte dos não-intelectuais, limitando
o seu pensamento ao momento existencial.
Sir Charles avançava ainda que os literatos se serviam da máquina
desconhecendo completamente as bases científicas que tinham levado à sua
construção. Julgam-se eles desobrigados de conhecer o segundo princípio
de Termodinâmica, mas indignam-se, ou sorriem de comiseração, quando
um físico lhes confessa que não conhece determinada obra de Shakespeare.
Para o Prof. Snow a sociedade europeia do Ocidente está em perigo
pelo cisma cultural que se produziu entre os intelectuais de letras e os intelectuais de ciências.
Já é tempo —afirmou ele— que os literatos possam medir toda a
extensão da verdadeira revolução científica que metamorfoseou completamente o mundo. E isso só se pode fazer mudando o sistema educativo.
Não esqueçamos que em 1930 — ao que conta Snow que seguiu os papéis
de TIZARD — os literatos de Oxford ainda não consideravam os matemáticos, os astrónomos e os físicos como intelectuais!
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Serão as Universidades de hoje capazes de os formar plenamente ?
Temo que, tal como aconteceu na época dos Descobrimentos,
numa esquina da História, de onde os homens deslumbrados avistaram um grande «novo mundo», a cultura se venha a desenvolver à margem da Universidade.
Hoje já não há cortes reais nem Academias onde brilhem
os humanistas desinteressados e os nautas de novos «saberes».
Mas as «Aulas da Esfera» surgem por toda a parte, sob o aspecto de grandes Organismos de Pesquisa, veementemente interessados pela transmissão dos saberes que permitem ao homem dialogar com as máquinas intelectuais. Destes Organismos uns são
do Estado, outros pertencem a grandes Empresas que são, nesta
nossa época, Estados dentro dos Estados.
Temo que a Universidade, se não vier a ser reestruturada
já e adaptada ao mundo novo — um mundo de instrução também
continuada — se venha a transformar, por algum tempo, num
conjunto de Escolas propedêuticas.
Poder-se-á continuar a recrutar os administradores, como até
agora, entre os graduados de qualquer Faculdade ou Escola Superior? Bastará prepará-los, como outrora, para a função intelectual? Ou haverá que criar uma Escola Nacional de Administração, decalcando figurinos estrangeiros?
Será lícito pensar na criação de Escolas Superiores apenas
profissionais?
Parece-me lícito dirigir aos intelectuais portugueses duas
perguntas.
A primeira: Estais convencidos de que a Universidade de
hoje está apta a formar homens para as culturas de amanhã?
A segunda: Estais convencidos de que podemos continuar,
dentro da Universidade, com a dicotomia ciências-letras e que
amanhã será lícito ao legista não saber a Matemática que comanda a época da Análise Operacional, da Teoria da Decisão, dos satélites e dos computadores e será lícito ao engenheiro desconhecer
as Ciências sociais?
Eu sou um pobre roteirista que já conheceu dois mundos na
Terra.
Como Duarte Pacheco Pereira abro o livro das Esdras e leio
«Quem não conhece a Sabedoria das leis divinas, deve ser instruído por ti».
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ADENDA
Depois da conferência de que o artigo anterior reproduz quase
integralmente o texto, houve dois prolongados debates.
Ãs perguntas ou considerandos que se resumem nas alíneas
a) pretendeu-se responder ou esclarecer com o que se contém
nas alíneas &).
Todas as intervenções permitiram que se aclarassem e se
completassem algumas passagens da conferência. Porém, dado o
grande volume do seu conjunto, só se publicam as primeiras dessas
intervenções.
I. a) O cisma cultural apontado, entre os intelectuais de
letras e os intelectuais de ciências, parece mais marcado entre os
intelectuais que dirigem a Administração pública e aqueles que
dirigem as Empresas privadas.
É preciso que a Universidade forme os seus graduados olhando
não apenas à função pública mas também à empresa.
Deve a Universidade ser reformada em termos de aplicação
ou em termos teorizantes?
I. b) Em primeiro lugar devo lembrar que quando o Prof.
dividiu os intelectuais em literatos e cientistas, à laia dos
«saberes liberais» da Idade Média, sabia perfeitamente que efectuava uma dicotomia arbitrária e simplista. Dividiu os intelectuais em apenas dois grupos, porque isto lhe bastava para a sua
tese que era esta: os intelectuais ou os homens que pensam falam
linguagens diferentes e, por isso, não se entendem. Para ele SNOW,
bastam duas línguas tão diferentes como são as letras e as ciências para transformar o mundo dos homens numa Torre de Babel.
A palavra cultura apresenta, como tenho dito várias vezes,
alguns significados. O conceito social que dei à palavra num
artigo recente (Essa palavra Universidade!) pode, como aí escrevi, conduzir ao significado de SNOW: «desenvolvimento que
qualquer intelectual atinge na sua profissão» ou «qualidades e
faculdades comuns ao grupo dos literatos e àqueles que caracteSNOW

rizam o grupo dos cientistas». Pouco mais ou menos isto, pois
«cito de cor. Eu digo que um homem é culto quado, dentro evidentemente de uma cultura social, foi cultivado de maneira tal que
£<5 por si é capaz de buscar aquilo que não sabe.
Ora os literatos apresentam atitudes e formas de comportamento diferentes daquelas que caracterizam os cientistas. São
diferentes os seus modos de inserção nas estruturas e níveis sociais. As suas culturas apresentam facetas predominantes que não
são as mesmas.
O meu interlocutor prefere uma ou outra dicotomia: dirigentes
da função pública e dirigentes das actividades privadas. Não
tenho dúvidas de que, em certo ponto, é lícita esta dicotomia porque
as linguagens que os dois subgrupos falam são bastante diferentes.
Irão porém as diferenças até à declaração de um cisma, como
afiança o distinto interlocutor?
O único remédio para um entendimento seria, como ele
afirma, uma formação idêntica para as duas espécies de dirigentes? A identidade de formação, como tenho afirmado e escrito
vezes sem conto, é sem dúvida fundamental para o entendimento
dos homens.
Haverá, porém, diferenças fundamentais entre as duas actividades — entre os dois meios — o que justificaria o aparecimento
de duas culturas?
Não serão as Empresas — as grandes e as pequenas — verdadeiros Estados? Não são elas, como os Estados, indispensáveis
no mundo de hoje?
Não há dúvida de que na base da actividade das empresas
privadas está a busca de vantagens económicas. Produzen ou compram para vender com lucro.
A empresa é, na nossa estrutura capitalista, uma entidade
jurídica, regida por normas de um Direito próprio, que procura
o lucro lícito. Pode ter também utilidade social mas, basicamente,
é um benefício em dinheiro que, ao abrigo de leis, ela procura.
Quando a empresa não tem lucros, nem esperanças de contrabalançar os prejuízos, liquida a sua actividade.
Na função pública a ideia de serviço predomina sobre a
ideia de benefício. Não se busca a remuneração de um capital.
Isto não impede, porém, que possamos afirmar que a Administração pública representa um grande papel no desenvolvimento
económico.
Como é o Estado, na sua função de redistribuidor de lucros,
quem sujeita as empresas ao fisco, compreende-se perfeitamente
o coro de «jeremiadas» que das empresas privadas cai sobre a
administração pública.
Os impostos incidindo sobre ganhos buscam uma receita
para ser distribuída em despesas públicas.
Não é simpática a actuação das repartições do Estado ou das
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autarquias locais, não apenas na busca de impostos como na
fiscalização das actividades privadas, actividades essas que se
devem integrar na moral do bem público.
Desde há séculos — desde que há Estados modernos ou, pelo
menos, desde que há capitalismo — aqueles que ganham dinheiro
se têm indignado contra a lentidão e a irresponsabilidade das repartições; contra a anormalidade das decisões dessa verdadeira
instituição que é aquilo a que chamamos hoje burocracia.
Aqueles que trabalham para obter lucros sempre pareceram
arbitrárias e mesmo incompreensíveis as decisões dos burocratas.
Estes abusam na atitude de se julgarem os únicos defensores
da causa pública, ou seja, do interesse nacional. Esta atitude
existe, infelizmente, muito espalhada.
Notarei, no entanto, que nas grandes empresas também as
secções produtivas se queixam da burocracia interna... A papelada foi sempre apontada como travão do progresso...
As burocracias foram feitas, e hipertrofiadas porventura,
para sujeitar a actividade privada (a das empresas e as dos cidadãos) a normas e regulamentos fixados, tendo em vista o chamado bem comum. Noção bastante fluida essa de bem comum!...
Quais os limites e os critérios de aplicação dessas normas
legais? É na escolha de tais critérios e na fixação desses limites
que se levantam divergências. As linguagens não são as mesmas,
nem o podem ser porque as duas culturas que elas caracterizam
são conjuntos diferentes de maneiras de actuar. A actividade
privada é muito mais dinâmica porque procura, necessariamente,
fazer circular o seu dinheiro a grande velocidade. A função pública usa de vagares para ver, muitas vezes abusivamente, como
circulou o dinheiro e se algum ficou pelos caminhos, pois se
julga com direitos a arrecadar parte dos lucros obtidos com o
frenezim produtivo do empresário.
Os pontos de vista são diferentes e eu, que pertenço a essas
duas «culturas», tenho verificado vida fora a importância do
ponto de vista. Eu sou, de facto, há já algumas dezenas de anos,
simultaneamente, dirigente público —não sei se sou servidor do
Estado, se sou burocrata!— e dirigente de empresa privada.
Quando analiso a dualidade da minha posição, lembro-me da
cena passada, entre dois sujeitos, diante de uma jaula de um
jardim zoológico. Um deles disse «que lindo cavalo branco!» e
o outro afirmou «que lindo cavalo preto!». Afinal era uma zebra
que estava atrás das grades...
Bastaria que os dois sujeitos se pusessem lado a lado, que
tivessem o mesmo ponto de vista, para verificarem que a realidade «zebra» estava dentro da jaula!
Será a identidade de pontos de vista dada por uma identidade
de educação? Bastará que o ensino venha a ser modificado de
maneira a ampliar-se nele a informação sobre o sector privado?

Hoje toda a gente sabe que o sector privado, que tanto pesa
na economia nacional, é um conglomerado de empresas tendo todas por fim mediato — quer produzam bens de consumo, quer
bens de capital, quer serviços— a criação ou aumento de capitais monetários.
Acontece até que um vultoso número de dirigentes de empresas passaram pela função pública depois da saída da Universidade.
A função pública representa algumas vezes estágio post-escolar
de grande valia.
O intelectual que dirige uma repartição pública pensa sem
ter necessidade de estruturar a acção. O intelectual que administra
Empresa condiciona o seu pensamento a um fim económico a
atingir rapidamente. A sua acção pode vir a ser pragmática.
Podemos ainda acrescentar que percentagem apreciável dos
dirigentes que trocaram a administração pública pela administração de empresas é constituída por licenciados em Direito.
Continua-se, em geral, a considerar a formatura em Direito como
importante em qualquer instituição administrativa pelo facto de
esta se poder integrar numa «ordem jurídica». Estará certo?
Voltemos ao ponto concreto posto pelo meu interlocutor.
A mim parece-me, e aqui estou de acordo com ele, que o
fundamental é que o empresário dinâmico e o fiscalizador muito
menos dinâmico acertem o passo. Ê inegável que tem de ser o
burocrata aquele que deve acelerar...
A acção está sempre no fim de um acto administrativo, melhor direi de um acto de gestão.
E agora um outro apontamento, este relativo ao papel da
Universidade na nossa Sociedade dinâmica e polifacetada.
A Universidade de hoje está longe de poder servir a sociedade de hoje.
Numa época de ensino de massas quebrou-se a possibilidade
de diálogo entre o mestre e o discípulo. Ê este, a meu ver, um
ponto fraco do nosso ensino superior. Mas não apenas do nosso.
Entre as centenas de alunos a que um único mestre prelecciona, muito poucos seguem o ensino e se esclarecem com o mestre.
Muito poucos lêem e meditam.
As técnicas audiovisuais não substituem a presença do mestre,
ou seja, o contacto com o mestre. São magníficos auxiliares de
um diálogo, mas ensinar é dialogar e esclarecer.
Diz o meu ilustre interlocutor que o papel fundamental da
Universidade é o da produção de dirigentes. É evidente que ele
quer significar que se trata de um «bom fabrico», da criação de
dirigentes formados.
Não tenho dúvidas sobre esse importante papel da Universidade, mas não sei se ele é o fundamental. A formação de todos
os jovens —futuros dirigentes ou não— parece-me mais importante: exercitar os jovens de maneira que eles, pela vida fora, se
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possam actualizar por si. A maior parte do que cada um de nós
sabe hoje não foi adquirido nas Escolas. Nas escolas adquirimos
um método de aprender. A informação não é fundamental. Adquirimos hábitos de trabalho contínuo, adquirimos a necessidade
de continuar a ler, a pensar, a meditar. A Universidade tem assim
fins diversos: transmitir conhecimentos e transmiti-los de maneira
que eles não sirvam apenas como informações que o tempo irá
desbastar ou destruir; investigar novos conhecimentos e isto
quer dizer, fundamentalmente, adquirir os hábitos da pesquisa.
A Universidade não pode ter a presunção de prosseguir por
todas as sendas possíveis da pesquisa de factos novos.
Nos países mais avançados (e os índices do maior ou menor
avanço são em grande parte de carácter económico) a empresa
privada tem a sua investigação, tem os seus laboratórios ou passa
contratos de investigação aos laboratórios universitários. Como é
compreensível, a investigação fomentada nas empresas privadas é
quase toda dirigida ao campo da produção empresarial. Ê, digamos,
uma investigação orientada no sentido da aplicação, no sentido
da obtenção de novos materiais, de novos artigos, de novos produtos vendáveis. A preocupação do lucro está na raiz dessa investigação aplicada, mas o empresário sabe que os lucros são tardios
e que parte da pesquisa conduz a becos sem saída. A actividade
privada é, assim, nos países mais adiantados, fomentadora de verdadeiras escolas de investigação científica e tecnológica.
Também aqui seria necessária uma maior aproximação entre
a Indústria e a Universidade. Ora, sem desejar criticar a actividade privada, verifica-se, pelo menos no nosso País, que as
empresas quando se dirigem à Universidade é quase sempre em
busca de empregados em tempo parcial.
As queixas recíprocas que podem apresentar as duas funções
que o meu interlocutor dividiu em dicotomia, são numerosíssimas,
mas muito poucas persistiriam se houvesse reuniões periódicas
entre dirigentes dos dois sectores.
Queixam-se os dirigentes das actividades produtivas de que, raramente, encontram as portas abertas quando buscam o diálogo
esclarecedor com os dirigentes superiores da Administração. Ao
seu dinamismo responde a Administração com sucessivos adiamentos de reuniões.
Compreende-se, perfeitamente, que sendo inúmeras as empresas privadas que procuram esses diálogos esclarecedores e
poucos os funcionários que devam esclarecer, o tempo destes
seja curto para o muito que têm de fazer. Haverá, pois, que condensar essas reuniões ao nível dos organismos coordenadores e a
Corporação, entidade de cúpula, pode programar esses diálogos.
Por último pôs-me o meu interlocutor uma pergunta de dificílima resposta.
Quando o Snr. Director-Geral do Secretariado da Reforma
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Administrativa me pediu para me ocupar, neste Colóquio, do tema
fácil «O papel da Universidade na formação dos dirigentes», objectei que não conhecia pessoa menos indicada do que eu para o
fazer. Todos V. Ex.as compreendem que não se poderá tratar um
assunto com isenção quando se viveu apaixonadamente no decorrer de uma vida e, para mais, quando não se foi capaz de o
resolver durante uma passagem longa na pasta da Educação e
outra passagem pela Reitoria de uma Universidade.
Ê delicada, pois, a minha posição. Daí o método histórico
que empreguei na minha palestra.
A pergunta final feita está porém, longe de ser impertinente.
A minha resposta é que o pode vir a ser.
A Universidade de hoje está praticamente perante dois factos
imprevisíveis há trinta anos: o primeiro é o do aumento gigantesco dos «saberes liberais», o dos milhentos «saberes utilitários»
decorrentes das aplicações desses «saberes liberais»; o segundo
é o da pressão de uma massa estudantil mais em busca de diplomas do que com desejos e possibilidades de formação.
Técnicas e ciências humanas desabrocharam de forma tão
imprevista que qualquer extrapolação audaciosa será em breve
ultrapassada peia realidade.
Por outro lado há Universidades velhas que têm hoje cinco
ou seis vezes mais alunos que há vinte anos atrás e isso apesar,
de neste mesmo período, se terem criado no mundo cerca de
150 Universidades novas.
Estarão todos os admitidos ao ensino superior preparados
para o absorverem? Poder-se-ão fixar normas para seleccionar
à entrada das Universidades?
Como todo o ensino é uma pirâmide com andares entalhados
e imbricados, os problemas do ensino superior não são independentes dos problemas dos ensinos de base.
A colaboração das empresas nestes ensinos nem sempre tem
sido espontânea.
Eu continuo fiel à ideia de um tronco comum, prolongado o
mais possível no tempo, de maneira que não seja apenas a instrução primária que dê a base de entendimento necessário a quem
fala a mesma língua maternal.
Seleccionar as disciplinas que, para lá do «saber ler, escrever
e contar», hão-de vir a disciplinar os hábitos de trabalho e as
reacções sociais é, no fundo, ter coragem para regeitar a entrada
de muitas matérias no «curriculum» do tal tronco comum prolongado.
Ê preciso que as disciplinas escolhidas venham a espicaçar
a imaginação dos jovens.
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II. a) Existe, ãe facto uma dicotomia «administração pública — administração privada». Ela é manifesta na incompreensão mútua das duas classes dirigentes.
Uma das razões de tal incompreensão talvez seja devida à
diferença aparente dos fins em vista: a função pública procura
defender os interesses globais do País e a Empresa certos interesses privados, embora integráveis noutros mais largos. Porém, a
razão fundamental da lamentável realidade advém da total incapacidade, em qualidade e em quantidade, dos quadros da nossa
Administração pública.
Dado o intervencionismo continuado e profundo do Estado
em todas as manifestações da vida nacional, seria desejável que
o sector público pudesse dispor de estruturas e de meios humanos
da mais alta qualidade e em número bastante para que a intervenção fosse feita em condições desejáveis.
O sector público não pode reter os elementos ãe que tem necessidade e o seu nível médio de capacidade e de aptidão é cada
vez mais baixo. Os organismos do Estado não têm meios de assegurar uma útil colaboração.
Sem um alargamento maciço dos quadros e sem uma melhoria
sensível da qualidade dos funcionários não há possibilidade de
eliminar a dicotomia, porquanto o sector público está incapacitado
de exercer a sua função.
Mesmo depois de uma Reforma Administrativa não haverá,
como muitos pensam, funcionários a mais. Pelo contrário, uma vez
aumentada a tenacidade da máquina da Administração pública,
tornar-se-á mais nítida a carência de meios. Reconhecer-se-ão
como indispensáveis muitas acções em que hoje se não pensa.
Muitos responsáveis consideram satisfatórios os seus quadros porque a imaturidade do organismo que dirigem não permitiu que se
atingisse o estádio em que já é possível estabelecer um bom
juízo. É admirável como os nossos organismos públicos, com os
meios de que dispõem, conseguem muitas vezes levar a cabo a sua
missão.
Temos que lançar uma campanha de emergência para a formação de quadros. Só será possível com um somatório de boas
vontades.
O problema é grave num País multicontinental. O Estado só
poderá vir a ter bons corpos de dirigentes de que necessita se
vier a existir grande abundância de dirigentes formados.
Julga-se possível a colaboração entre as empresas privadas
e as Universidades e grandes laboratórios do Estado.
No fundo, julga-se que não podem ser negadas, quer pelo
sector público quer pelo sector privado, as facilidades para acelerar a marcha desse motor de progresso que é a educação.
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EL b) Começo por uma palavra de agradecimento ao meu
ilustre colega pela colaboração que me trouxe, ao iluminar alguns
pontos que, na minha exposição, tinham ficado na penumbra.
Igualmente lhe agradeço ter debatido um ponto de todos conhecido mas nunca posto com a acuidade de que agora se serviu: a
insuficiência dos estados maiores da Administração pública, insuficiência essa que é somente quantitativa, mas também, mercê
da insuficiência das remunerações, insuficiência de qualidade.
Insuficiência de qualidade está bem de ver a vários níveis
médios, porquanto, como todos sabemos, os altos dirigentes são
bons, conservando-se ao serviço do Estado por dedicação pela
causa pública.
Faço minha a convicção do distinto colega no que respeita
ao inevitável aumento dos serviços públicos, mesmo na hipótese
de abrandar a intervenção do Estado nas actividades económicas.
E isso porque conto com o aumento de todos os índices tradutores
de uma subida geral de nível de vida, pois, como é sabido, o aumento técnico traduz na deslocação da população activa do sector
primário para o secundário e terciário e, agora, do secundário e
terciário para o quaternário que constitui o sector da automação
e dos ordenadores.
Esta transferência de actividade da população —exuberantemente verificada em todos os países avançados e nos que estão
em via de industrialização — exigirá cada vez mais serviços públicos de controle e programação.
O inevitável alargamento das funções públicas trará como
consequência uma maior influência da Administração como agente
económico indirecto.
Há, por exemplo, campos de actividade produtivos a longo
prazo que, em grande parte, estão na mão do Estado: o ensino, a
saúde pública, os transportes, as comunicações, a investigação
científica e tecnológica.
Ao Estado incumbirá sempre a orientação do comércio externo e só por isso deverá ser considerado como instituição económica. Os planos de fomento, organizados pelo Estado, embora
com larga colaboração das entidades para-estatais e das empresas
são, no fundo, listas de prioridades com repercussões económicas.
Estas razões, só por si, talvez justificassem um ensino económico a ministrar a todos os dirigentes da administração pública.
Aqui toco ao de leve num dos pontos referidos pelo meu interlocutor: a insuficiência qualitativa de alguns funcionários. Mas não
haverá também insuficiência relativa na competência dos dirigentes das actividades económicas?
Embora tema vir a desviar-me ainda mais do assunto que
pretendo versar na minha palestra, sempre avanço que julgo que
se deve distinguir as empresas de grande porte das outras: as
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médias e as pequenas. Os ambientes em que evoluem são completamente diferentes.
Respondo por fim concretamente e respondo em alíneas separadas: a) Não encontrei por parte de generalidade das grandes
empresas grande alvoroço em colaborar com a Universidade em
matéria de investigação científica. O facto de haver algumas
grandes empresas que fomentam a pesquisa é excepção que confirma a regra; b) Não encontrei, em geral, da parte da empresa
média e da pequena empresa nenhum entusiasmo em promover
ou aumentar o nível cultural dos seus empregados ou filhos dos
seus empregados. Encontrei muito poucas colaborações com o
Estado nesse sentido e elas confirmam, infelizmente, a regra do
desinteresse.
Eu nunca acreditei que a instrução generalizada fosse uma
panaceia, mas creio firmemente que sem ela e sem saúde nenhum
país pode progredir.
Fico-me por aqui porque o tema é vastíssimo e levar-nos-ia
longe do propósito que aqui nos tem reunido.
III. a) O conferente apresentou, em tom de pergunta, o problema de re-estruturação da Universidade.
Esta re-estruturação só será possível partindo de dois pontos:
1.°) O mundo que passou não é comparável ao mundo de há
30 ou 40 anos a esta parte. Era um mundo estático ou de evolução
lenta. A ele correspondia uma Universidade que lhe era adaptada,
caracterizada também por uma evolução lenta.
Num mundo em evolução vertiginosa, a Universidade terá
que acelerar a sua marcha também.
Novas ciências e novas técnicas levarão, necessariamente, a
Universidade, a criar novas secções ou até novas Escolas.
Parece evidente que deverá haver uma nova Escola de Administração integrada na Universidade.
2.°) Não é possível à Universidade vir a preparar totálmene os indivíduos. Hoje haverá que ensinar as ciências de base
que, certamente, serão, dentro de 5 a 15 anos, os alicerces de
novas ciências e de novas técnicas. Com a base dada hoje os indivíduos adaptar-se-ão às novas condições.
III. b) Levanta o ilustre Professor um ponto importante:
o da reestruturação da Universidade, ponto de grande acuidade,
ligeiramente a margem do nosso ponto central. Teria o maior prazer em o discutir, mas tenho a certeza que a polémica nos
levaria tão longe que não teríamos tempo para o tratar nas
suas linhas gerais.
As palavras do ilustre Professor são mais uma confirmação do que para mim é, há longos anos, uma verdade: a
Universidade só toma iniciativas quando premida de fora
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para dentro. Só resolve adaptar-se quando o meio em que
se integra começa a expulsá-la como corpo estranho.
Este facto não se dá apenas em Portugal: em todo_ o
mundo a Universidade é um organismo apegado às tradições
e que, a medo, adopta inovações.
Lembro que a Constituição Universitária de Abril de
1911, diploma sem dúvida notável para o seu tempo, deu autonomia às Universidades. Elas e só elas eram competentes
em matérias de ensino.
Pois apesar de ser lícito aos professores desenvolverem
livremente os seus ensinos, foi —ai por volta de 1923 — chamada a atenção do eminente mestre que foi o Professor
Dr. António dos Santos Lucas para o facto de ter passado
a ensinar na cadeira de Física Matemática a Teoria da Relatividade, matéria que se não julgava ainda ortodoxa. Este é
um dos muitos apontamentos caricaturais que mostram o
apego da Universidade ao que se julga verdadeiro e a sua
repugnância em ir com o tempo.
A minha palestra de hoje tinha uma parte histórica porque me é lícito criticar a Universidade portuguesa do século
XVI, mas não me fica bem criticar a Universidade de hoje
— portuguesa ou estrangeira. Eu tive pesadas responsabilidades em reformas do ensino superior que com prudência
excessiva se fizeram entre os anos de 1955 e 1961. Na Faculdade de Letras não foi possível criar uma cadeira de
Sociologia. A reforma das Faculdades de Ciências não encontrou audiência entre muitos dos elementos do corpo docente
e a sua publicação teve de ser adiada.
Desculpe-me V. Ex.a, mas devo voltar a refugiar-me no
século XVI! Nessa época, dos Grandes Descobrimentos, a Universidade continuava apegada a Aristóteles e a Platão, à
Filosofia Patrística e —cúmulo da ousadia!— a Boécio.
Se os discípulos de Pedro Nunes, e os Faleiros e os
Dons Joões de Castro e os Duartes Pacheco Pereira se
lançaram nos Oceanos «não indo ao acertar», foi isso mercê
da clarividência dos príncipes e seus conselheiros ao apoiarem as «Aulas da Esfera». E, mesmo nestas aulas, criadas
à margem da Universidde, se ensinava Astronomia pelo «Tratado da Esfera do Mundo» de Sacrobosco que teve mais de
70 edições latinas até meados do século XVIII! Isto mostra
a lentidão do desenvolvimento dos «saberes» até à revolução
científica de hoje.
Eu não critico negativamente a Universidade, da qual me
considero filho espiritual e na qual ensinei. Só afirmo que
a Universidade deveria ser sacudida de dentro para fora e
quando digo «de dentro» refiro-me à iniciativa dos professores, porquanto no que respeita aos alunos parece-me que
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eles também se julgam hoje capazes de tomar iniciativas e
de inovarem. Ê olhar para o grave que se está agora a
passar em Paris...
É muito delicada a minha posição, porque me podem
perguntar as razões por que, tendo eu compreendido há muitos
anos a revolução científica, não fiz reformas mais profundas,
tal as desejava ter feito.
Não ouso dizer que o espírito colectivo da Universidade
de hoje se apresente estático como o do século XVI. A minha perlenga histórica não foi apenas um subterfúgio: foi
um grito de a alarme. A Universidade, meu ilustre colega, tem,
como V. Ex. o disse, de se adaptar à sua sociedade. A nossa
sociedade é dinâmica.
A Universidade em todo o mundo protesta contra a criação de grandes organismos de investigação que em número
elevado irrompem à sua roda. Por que razão os Estados e
as poderosíssimas Empresas, de carácter internacional, que
são conjuntos de enclaves estatais dentro dos Estados, concedem créditos à novidade e os não concedem à tradição?
Deixo a pergunta sem resposta, mas sempre adianto que
ainda é tal o prestígio da tradição universitária que a generalidade dos investigadores desses novos organismos de pesquisa anseiam por serem distinguidos com o título de professor da Universidade.
Esta realidade é só por si garantia de que é possível
uma colaboração entre a Universidade e os novos Organismos
de Pesquisa, onde também se faz ensino. Eu insisto: «onde
também se faz ensino». E acrescento: «onde existem cientistas e investigadores com a mesma categoria que os professores das Universidades».
Eu falhei no empenho que tive em desenvolver a colaboração entre a Universidade e os Organismos de investigação. Legislou-se no sentido de se poder encabeçar na mesma
pessoa a reitoria de uma Universidade e a direcção superior
de um grande organismo de pesquisa. Fiz a experiência. Só
consegui uma redistribuição de fundos, a concessão de bolsas
e subsídios e a feitura de algumas teses de licenciatura.
Bem pouco! Os meios financeiros não resolvem tudo!
Fui presidente de um grande organismo de investigação
científica e acumulei este cargo com o de Reitor da Universidade Técnica. Nesse organismo estão hoje a trabalhar indivíduos de alta potencialidade na investigação científica, em
vários sectores da Física, da Química, da Geologia. Nele se
recorreu várias vezes à colaboração com a Universidade e
nele investigam alguns assistentes e professores universitários.
Porém considero insuficiente o campo comum de entendimento. A Universidade nunca julgou de aceitar que os inves632

tigadores da Junta de Energia Nuclear se encarregassem, momentaneamente embora, de exercer nela a docência.
Eu sou, como a quase generalidade dos meus colegas da
Universidade, jactancioso de usar a toga e a epítoga, ou capa e
batina com capelo, de poder pôr e tirar um barrete ou uma
borla: Não aceitaria de bom grado que essa tradição do hábito talar desaparecesse, pois ela vem do tempo dos Estudos
Gerais, dessa época longínqua onde nasceu a Europa, e tem-se prolongado, como disse na perlenga histórica, em época
em que Ambroise Pare e os Habicot se passeavam de mula,
com togas até ao talão e enfiavam os barretes que os nóveis
doutores lhes oferec iam...
Mas é necessário que aceitemos que essas velhas tradições são perfeitamente compatíveis com a renovação dos «curricula» e dos processos de ensino. A Universidade portuguesa
foi várias vezes sacudida de fora para dentro, como a História nos ensina e eu procurei pôr em relevo. Lembro, como
exemplo, a reforma profunda do Marquês de Pombal realizada em 1772, depois da expulsão dos jesuítas e a chamada
à cena dos oratorianos.
O dilema parece-me este: ou a Universidade propõe uma
reforma ao geito dos tempos que vão correndo, ou o Poder
tem de continuar a criar à sua ilharga novos organismos
especialmente dedicados à investigação. Neste caso é impossível travar a necessidade que eles terão de transmitir os
novos saberes. Estes novos organismos serão verdadeiras Escolas Superiores e a Universidade bem pode tornar-se num
conjunto de escolas propedêuticas.
Esta é, ilustre colega, a opinião de uma pessoa que há
dezenas de anos se debruça sobre a História Pedagógica mas
não deixa de perscrutar o futuro, que em grande parte será
inventado por nós. Ê que os homens pensantes sempre influíram mais nos acontecimentos do que os «ventos da História»!
III. a') No fundo estamos todos de acordo sobre a necessidade de reestruturação da Universidade. Onde não estamos de acordo é no processo dessa reestruturação que será,
necessariamente, difícil, em face da evolução rápida do mundo
actual.
Porque não criar, porém, novas Escolas dentro da Universidade?
III. b?) A hora vai muito adiantada. Peço, no entanto,
desculpa, de fazer um apontamento muito simples e de carácter histórico, embora contemporâneo de alguns dos presentes.
Não me parece possível, dado o que sabemos da estrutura
tradicional da Universidade, que esta aceite de bom grado a
inclusão, no seu seio, de uma Escola de «novos saberes».
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Uma Escola Superior de Administração seria considerada
um corpo estranho dentro de uma Universidade Clássica. Temo,
desculpem o plebeísmo, que as velhas Faculdades não «tomem
a sério» o nivel superior dos ensinos indispensáveis a administradores. A leitura dos inúmeros manuais americanos de ciências
sociais e administrativas mostra um aglomerado não coordenado de técnicas empíricas e de métodos científicos embrionários que dificilmente poderá dar corpo a um ensino a cargo
de uma Faculdade ao geito das nossas Faculdades actuais.
Lembro-me perfeitamente da relutância geral, verificada
em Dezembro de 1930, quando se fundou a Universidade Técnica e nela se incluiu o então Instituto Superior de Comércio.
Isso de Comércio não assentou bem aos lentes de então. Porquê? Não sei dizer.
O que sei é que o actual Instituto Superior de Ciências
Económicas e Financeiras é hoje uma das escolas de maior
prestígio em Portugal e além fronteiras.
O mesmo, estou certo, aconteceria com uma Escola Superior de Administração, se viesse a ser criada na Universidade,
de fora para dentro, pois, de dentro para fora, não vejo
ambiente para isso.
Veja V. Ex.a como me forçou a ir um pouco mais longe
do que ficou dito no apontamento histórico sobre as Universidades do Renascimento!
III. a") Em pequeno aparte deve referir-se que a reforma
da nossa Universidade, realizada pelo Marquês de Pombal, citada na conferencia, não foi levada a cabo por atraso manifestado pelo ensino ministrado pelos Jesuítas.
O ensino da Física na Universidade de Évora era dos mais
avançados da época, como se pode verificar pela leitura dos
livros que se encontram hoje na biblioteca da Faculdade de
Ciências de Lisboa. Ora, a Universidade de Évora foi criação
dos mesmos Jesuítas que ensinavam em Coimbra.
III. b") A achega que V. Ex.as nos traz podia ser largamente glosada. Em primeiro lugar os Jesuítas só tiveram, em
Coimbra, à sua conta, o Colégio das Artes. Várias vezes pretenderam invadir as Faculdades maiores e porque o não tivessem conseguido criaram, com o apoio decisivo do Cardeal
Infante D. Henrique — o futuro Cardeal-Rei— em 1559, uma
Universidade incompleta em Évora.
A Universidade de Coimbra protestou contra esta criação
e depois contra os privilégios atribuídos pela Rainha regente,
entre os quais o de sujeição plena da novel Universidade ao
Padre Geral da Companhia de Jesus. Os nomes dos Padres

Manuel Alvares e Luís Molina abrandaram os protestos da
Universidade de Coimbra.
A reforma pombalina não pode ser desligada da expulsãa
dos Jesuítas e da luta contra a sua influência pedagógica.
Os inúmeros trabalhos mandados publicar por Pombal, verdadeira propaganda contra os jesuítas, pintam com cores escuras o atraso dos estudos científicos, mas eu creio na informação que V. Ex.a nos presta.
IV. a) Neste momento, no M. E. N., em seguimento dos
trabalhos iniciados com o Plano Regional do Mediterrâneo, estão
adiantados planos de acção na instrução e no campo da investigação.
Qual é, porém, o âmbito da responsabilidade da Universidade? o dever do universitário, mal se forma, é promover
continuadamente em perfeita consciência intelectual, a valorização de quem o cerca.
Portanto, a formação dos colaboradores e a sua actualização permanente são deveres dos dirigentes universitários e
não podem ser imputados directamente à Universidade.
Ê de todos conhecido o desnível científico e tecnológico
entre os Estados-Unidos e a Europa tomada como todo. Ê
ainda muito grande o desnível entre os Estados Unidos e o
mais avançado dos países europeus. E maior ainda o desnível
entre este País e Portugal. Há grande falta de cientistas, pesquisadores, engenheiros e técnicos por toda a parte. Como
fomentar a sua «produção»? E como evitar que o «produto»
universitário se degrade?
De longa data vem o assunto a preocupar os responsáveis
pela educação nacional. Pode dizer-se que dos 30 000 diplomados universitários que possuímos, grande percentagem deles não
actua no seguimento dos seus estudos universitários. Ê necessário captar os recém-formados à saída da Universidade e
mante-los em forma no rumo da sua especialização. Só assim
poderemos ter quadros competentes. Os graduados mantidos
em centros de estudo e em laboratórios continuam sempre
actualizados.
A sobrevivência de um país na nossa época depende da
existência de espíritos criadores. É lícito pensarmos em enviar
um homem à Lua, mesmo havendo fome na Terra. Quantos
benefícios marginais advirão do mito que é a ida à Lua?
O problema fundamental não é a reestruturação da Universidade em normas rígidas, mas permitir-lhe autonomia para
se ir adaptando às circunstâncias.
^ TV. b) Estou falando com os olhos postos nos ponteiros do
relógio e a verificar que estou privando os presentes de ouvir
o ilustre conferencista que falará em seguida.
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Meus Senhores. Estou a constatar —desculpem o galicismo ! — que o quod libet dos actos universitários do século XVI não se compõe agora de perguntas e respostas, mas
sim de um amontoado de achegas valiosas para o esclarecimento indirecto do problema posto.
A informação prestada pelo último dos ilustres interlocutores de que estão em vias de publicação resultados de estudos importantes, em curso do Ministério da Educação Nacional, é por
todos recebida com alvoroço, pois todos os que aqui estão
sabem que instrução pública e a educação nacional estão na
base de todo o desenvolvimento espiritual e económico de um
país.
Não creio, repito, que a instrução seja uma panaceia; mas
creio firmemente —repito também— que a instrução generalizada e a saúde de um povo são fundamentais e que só um
povo são e educado pode progredir.
O distinto professor levantou na sua exposição algumas
questões de relevante importância.
Em primeiro lugar referiu-se ele ao dever do dirigente
universitário de preparar os seus colaboradores e promover a
sua contínua actualização. Sempre tenho defendido este preceito. O
primeiro dever do catedrático é, a par do ensino dos seus alunos,
o de assegurar a sua sucessão por quem seja melhor do que
ele. O segundo dever —e para isso é preciso ter coragem —
é o de se afastar a tempo, logo que tenha conseguido sucessor que julgue capaz de absorver todas as inovações e de
inovar por sua vez. Pelo menos afastar-se da missão docente.
Com certa vaidade afirmo que —se são estes dois os
deveres fundamentais— fui um bom catedrático, pois colaborei
activamente na formação de três colegas que hoje, com brilho,
ocupam cátedras. Posso acrescentar que a colaboração que
lhes dei foi sempre com os cuidados precisos para que eles
não viessem a pensar que alguma coisa me deviam e, pelo
contrário, se convencessem que só por si próprios deviam os
cargos que sucessivamente iam ocupando. E assim sucedeu, de
facto, no meu caso feliz.
Entre parêntesis e em passagem rápida, acrescentarei que
é falsa a ideia que o catedrático pode continuar até ao fim
da vida a investigar. O que é certo é que o catedrático deve
dirigir a investigação dos seus colaboradores. Não é necessário que o catedrático compreenda as minúcias das diferentes
fases de todas as investigações, mas que compreenda as suas
linhas gerais e possa evitar que o investigador se embrenhe
em beco sem saída ou que numa encruzilhada venha a escolher a via menos prometedora.
O segundo ponto importante levantado pelo ilustre interlocutor diz respeito ao aproveitamento do diplomado universi€36

tário no seu lugar próprio. Falando em termos económicos,
diríamos que é necessário conservar a eficiência do produto
fabricado pela Universidade, não o deixando deteriorar e fazê-lo actuar nas melhores condições de emprego eficaz.
O que se diz da Universidade podia-se dizer das Escolas
de grau médio e até das escolas de grau secundário.
Um plano é um conjunto de providências, de acções e de
operações, projectadas para se realizarem em certa sucessão
e em determinado período, tendo cada uma delas um quadro
de números que lhe medem a importância.
Qual o objectivo de cada fase do plano? Quais os meios
de realização? Qual o seu custo? Qual o resultado económico
esperado? Qual o efeito social? O plano tem respostas a todas
estas perguntas, respostas traduzidas em números.
É evidente, como o disse há pouco, que o plano de desenvolvimento económico, uma vez realizado, só atinge o seu
fim se houver pessoal previamente preparado para assegurar
a sua manutenção e exploração. Hoje toda a planificação é
científica e exige cálculos nem sempre fáceis de estabelecer,
com grande probabilidade de aceitação. Os planos são matematicamente programados.
Relembradas estas banalidades, conhecidas de todos os
presentes, suponhamos que uma das obras de determinado
plano era a construção, em determinada região, de uma central hidro-eléctrica de, ponhamos, 200 M.W. de potência instalada. Supondo que se dispõe da mão-de-obra, dos materiais
e dos capitais necessários à construção da barragem e da central produtora há que se assegurar do transporte e das sucessivas transformações da energia, desde o local da produção
aos milhentos locais de consumo. Haverá que «produzir» também a mão-de-obra necessária aos complexos circuitos que vão
de uma barragem, como a Bemposta, até aos diferentes consumidores. Quantos electricistas, de diferentes especialidades,
se têm de produzir a mais?, em que locais vão eles actuar?
O que se diz para esta obra projectada e para os electricistas, diz-se para todas as outras e para outro pessoal e isso
implica, necessariamente, um outro plano de fomento respeitante a Escolas de vários graus de ensino, destinadas a populações deslocadas ou a novas populações e destinadas também à produção dos técnicos a mais.
Compreende-se assim que um Ministro da Educação Nacional tivesse julgado necessário, antes de tudo, realizar um
«estudo quantitativo da estrutura escolar portuguesa» e, a
seguir a este, um outro sobre «as necessidades prováveis da
educação até 1975», contando-se com o alargamento da instrução obrigatória e a pressão dela decorrente sobre os outros
graus de ensino.
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O empreendimento foi entre nós considerado inútil e apenas o I. N. I. I. compreendeu o seu âmbito e lhe concedeu
um subsídio. Posto o problema â O. C. D. E., esta Organização
não apenas o aprovou em vista a subsidiá-lo, como até o
alargou a outros países — Espanha, Itália, Grécia, Jugoslávia
e Turquia. Crismado com o nome de «Projecto Regional do
Mediterrâneo» (em francês e inglês, o que lhe deu importância...) é hoje trabalho largamente citado em Portugal e no
estrangeiro.
Mas, apesar de muito citado, o tal «Projecto Regional do
Mediterrâneo» tem tido pouco manuseamento útil. Pois tem
lá valiosas informações...
Mas não posso deixar de agradecer ao distinto professor
havê-lo citado também.
Voltou ainda, o meu interlocutor, ao ponto, por mim várias vezes debatido, da importância fundamental para a Ciência
e a Tecnologia, daquilo a que chamou o mito do homem na
Lua. Nunca é demais que os técnicos responsáveis repitam
este truísmo. Sem o despique russo-estadunidense das investigações espaciais não teria sido possível o desenvolvimento espectacular que receberam, em poucos anos, inúmeros sectores
da metalurgia, da electrónica, da cibernética, da meteorologia,
da construção naval (refiro-me à construção dos grandes petroleiros com mais de 200 000 toneladas de deslocamento) e
o fabrico de ordenadores.
Nunca foram tão bem gastos 400 a 500 milhões de contos
por ano! Grande parte desta grande soma já foi reembolsada!
A parte final da exposição do ilustre professor voltou a
pôr a panaceia da autonomia universitária. Muito haveria a
dizer, mas era tanto, que a fascinação dos ponteiros do relógio me não permite avançar mais. Ficará para outra vez!
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