MuitomenosemPortugal"
Asuniversidades
nãoseauto-reformam.

lüoreinoda estupidez
s noúciasque dãocontada oposiçãoda Faculdade de Letras da Universidadede Lisboa à
ideia de dar lugar a uma outra unidade maior,
incluindo Humanidades,Artes e CiênciasSono quadro da reforma universitária
em curso, não sãonovidade. Podiaser qualquer outra
faculdadede qualqueroutra dasnossasuniversidades.
As universidadesnão seauto-reformam.Nuncaseautoreformaram em lado nenhum e muito menos o fizeram
em Portugal.
Essaverdade ecoou na antiga AssembleiaNacional,
em 197O,quandoo deputadoMiller Guerraafirmou alto
e bom som: "Nem na história, nem no presente,as universidadesdo estilo coimbrão-napoleónico{atino,que
sãoasnossas,jamaisseauto-reformaram".É precisoum
impulso de fora paravencera inérciainstalada.Por isso
o ministro daCiência,Tecnologiae EnsinoSuperiorfez
muitobem em mudar o quadrojurídico dauniversidade
portuguesa,que estavaestagnadohá décadas.De facto,
eu, como universitário,tinha bastantesdiflculdadesem
explicar a um colegaestrangeiroque asnossasfaculdades
tinham um presidentecientíficoalém de um presidente
administrativo e de um presidente pedagógicoe que os
senadosestavam,sem ninguém de fora, diüdidos nos
"corpos" de docentes,estudantese funcionários, com
o corpo de estudantesa chegarquasea metade.Agora

que a redacçãodos estafutosde cada universidade está
nas mãos de assembleiaseleitas,receio que os interessesinstaladosvènçam os projectos mais inovadores.
Poiscomo pode uma assembleiaque reflecte os pesos
das faculdadesexistentespensarnoutras faculdadesou
apenasnoutros pesos?
A Universidadede Coimbra conhêceuuma reforma de
inspiraçãointernacional eml772, com a abertura deas
Faculdadesde Filosofrae Matemática.Maspara issofoi
precisaa mão forte do marquêsde Pombal,que se {eslocou in situ, como marquêsvisitadorr nomeou um reitor
reformador de sua confiança,D. Franciscode Lemos,
e investiu em grande. Que a reforma imposta era algo
precária frcou provado após a queda do marquês em
1777.Auniversidade, sem a continúação do investimento, regtediu,a tal ponto que Melo Franco,um estudante
brasileiro(talvezajudadopor outro brasileiro,o famoso
naturalistaJoséBonifáciode Andradae Silva),escreveu
e divulgou anonimamente o poema satírico No Reinoda
Estupidez.Neísasestrofesa deusa'Estupidez
é recebida
com todasas honrasno claustroacadémicopelo sucessor do reitor reformador (o principal Mendonça,que foi
patriarcade Lisboa)e entronizada.Defende-ao lente de
Teologiae ataca-ao lente de Astronomia.No final exorta
a triunfante Estupidez:"Prossegui,como sois,a serbons
filhos,/ Quea mesma,que hoje sou, heide ser sempre"
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(Lús de AÌbuquerqte, "O ReinodaEstupidez"eaReforma
Pombalína,Atlântida,1975).Oraaqui estáuma afirmação
nadaestúpida:a estupideztende a perpetuar-se.
Maslá fora as universidadesnão se auto-reformam?
Nãomuito mais do que cá.A noçãomodernade universidade,uma instituiçãohumanistaquejunta o ensinoe a
investigação,remonta ao alemãoWilhelm von Humboldt, que, em I8OO,pouco depoisdostemposde Pombal,
criou de raiz, em Berlim, a universidadeque hoje tem o
seu nome. O fundador, então ministro da Educaçãoda
Prússia,nomeou primeiro reitor o filósofo Fichte. Mas
por onde passaramEinstein,Planck,
essauniversidade,
Marx, Engels,etc., nem sempresoubegerir-sede forma
independente,tendo flutuado conformeasconjunturas
históricase os poderesconstituídos.Foi sendoreformada e financiada.
os diasde hoje sãocruciaisparaasuniversidadesportuguesas.Numa Europaem que têm de concorrer com
a Humboldt, para além de Oxford,da Complutensee de
La Sapienza,ainda que não seconsigamauto-reformar,
seriaútil que aproveitassema actualoportunidadepara
seprepararparacompetirà escalaglobal.Claroque para
isso é preciso, além de organização,investimento.Não
organizar e não investir seria estúpido. A Estupidez ainda pode serestúpida,masnão temosque serfllhos dela.
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