
Para que servem
os intelectuais
Ao acolher três intelectuais de
excelência e ostentar familiaridade
com o seu pensamento, os círculos
da alta cultura portuguesa parecem
apostados em desmentir uma
das piores tendências da cultura
portuguesa: a de cultivar um verniz
de internacionalização, tratando os
autores estrangeiros como bandeiras
fáceis de arvorar e as suas obras como
passíveis de introdução em Portugal
por via de vulgatas simplificadas
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pesar das restri-
ções impostas pe-
Ia crise, em menos
de uma semana,
duas fundações e
uma universidade
convidaram três
intelectuais para

conferên-
em Lisboa.

Stefan Collini, historiador e pro-
fessor de Cambridge, falou no ICS
da Universidade de Lisboa do seu
livro de grande impacto WhatAre
Universities For? (Penguin, 2012).
Dorothy Ross, professora eméri-
ta de história na Johns Hopkins
University e autora do livro de re-
ferência The Origins of American
Social Science (Cambridge UP, 1991),
abriu a Conferência Europeia sobre
Intelectuais Públicos, promovida
pela Fundação Luso-Americana
para o Desenvolvimento. E o mais
célebre de todos, o filósofo dobrado
de sociólogo e historiador alemão

Jiirgen Habermas, foi o convidado
de honra da Fundação Gulbenkian,
que celebrou os 51 anos do seu Plano
de Edições - no âmbito do qual saiu

este ano o livro clássico do mesmo
autor, A Transformação Estrutural
da Esfera Pública (Gulbenkian, 2013)
- com uma conferência sobre Os

Livros e a Leitura: Desafios na era
do digital.

Ao acolher tais intelectuais de ex-
celência e ostentar familiaridade
com o seu pensamento, os círculos
da alta cultura portuguesa parecem
apostados em desmentir, de uma
vez por todas, essa característica
da cultura portuguesa sobre a qual
Verney escreveu de Roma para a

pátria, no longínquo ano de 1753:

"Essa presunção que vocês lá têm,
de lerem com toda a familiaridade
os autores franceses e italianos, é
falsa e sem o mínimo fundamento;
porque os autores que vocês lá co-
nhecem são os dozinais; os melhores
não vão para lá, ou porque muitos
são proibidos por algumas razões, ou

porque todos os livreiros sabem de
certo que lá não se compram". Ora
a escolha criteriosa que foi feita dos
referidos autores permite identificar

bem algumas das discussões contem-
porâneas lançadas nos grandes cen-
tros anglo-americanos e alemães.

Que se desenganem, porém, os

que pensam que, uma vez trazidas
até nós tais figuras, o seu pensamen-
to entra por osmose na nossa cultura
ou serve para fazer reconhecer co-
mo mais elevadas as instituições que
generosamente as acolheram. É que
sem um trabalho prévio de leitura,
tradução e discussão das suas obras,
sem a existência de uma cultura crí-
tica de debate, alimentada pela aca-
demia, jornais, editoras e instituições
de financiamento, corre-se o risco
de transformar tais iniciativas em
momentos de uma cultura orienta-
da para a exibição de celebridades.
Uma cultura do espectáculo, no fun-
do, incapaz de inverter os termos de

uma troca muito desigual que, em
Portugal, continuamos a manter com
as ideias vindas de fora e seus respec-
tivos representantes.

Frente à ineficácia deste tipo de
cultura do espectáculo, feito à custa
de estrelas estrangeiras, será prefe-
rível valorizar as tradições locais, da

pátria e do orgulhosamente sós? Ou,
numa outra direcção, será melhor
investir polemicamente nas "episte-
mologias do Sul", como propõe Boa-
ventura de Sousa Santos, o cientista
social português de maior projecção
internacional, limitando assim o es-

pectro das nossas ideias ao pensa-
mento das periferias, numa linha de

recuperação do terceiro-mundismo,
indiferente aos temas e discussões

lançados pelos grandes centros da
cultura ocidental?

A resposta a ambas as questões é

evidentemente negativa e, se a algu-
mas prescrições pode ser atribuído
o valor de hipótese, valha a verdade

que o modo de se lidar com uma cul-
tura científica e intelectual atrasada
- como é a nossa - tem de passar
pelo conhecimento aprofundado,
nos seus sentidos originais e nos seus

contextos de partida, do que se faz
lá fora, ou seja, nos grandes centros

produtores de ideias. Só através des-

se trabalho - no interior do qual se

impõe valorizar as traduções - será

possível inverter os termos de trocas
tão desiguais entre o cá e o lá, para
utilizar o vocabulário de Verney.

Militante intelectual
Vale a pena tratar em conjunto al-

guns dos argumentos que os três re-
feridos intelectuais defendem, uma
vez que existe entre eles uma inter-

ligação profunda. Stefan Collini, por
exemplo, depois de ter passado déca-
das da sua carreira a fazer a história
dos intelectuais dos séculos XIX e XX
e de algumas das suas configurações
disciplinares, envolveu-se no deba-
te acerca da missão da universidade

contemporânea. Ou seja, de historia-
dor dos intelectuais Collini passou a
militante intelectual e comprome-
teu-se a fundo na defesa da liberdade
académica, sobretudo na Grã Breta-
nha e nos Estados Unidos.

Um dos seus argumentos princi-
pais pode ser resumido do seguinte
modo: a pressão política e econó-
mica que pesa, nos dias de hoje,
sobre as universidades constitui-se
na principal fonte de bloqueio à

criação e inovação que, num cli-
ma de liberdade, as universidades
têm por missão promover. Uma tal

pressão transformou as relações e
os resultados alcançados numa série
de respostas a protocolos de men-
suração - incluindo os critérios bi-
bliométricos, os diferentes tipos de

contagem do número de alunos e as

várias rubricas dos orçamentos uni-
versitários - que não só penalizam
as humanidades e as ciências sociais,
em relação às outras ciências, como

parecem querer provar a sua inuti-
lidade. Por sua vez, tais protocolos
são mais reveladores da obsessão

pelos procedimentos administrati-
vos e de gestão de quem os aplica do

que dos propósitos visados por um
ensino universitário sustentado pe-
la investigação, inovação e criação,
apostado em valorizar a qualidade
individual de cada pesquisa. Mais:
se a quantificação dos resultados
de cada professor ou investigador
se tornou numa prática obrigatória
do desempenho individual, departa-
mental e disciplinar, ela não pode ser
confundida com os verdadeiros cri-
térios de avaliação qualitativa entre

pares, com autoridade reconhecida
para o fazer.

Mais difícil ainda é passar do resu-
mo do livro de Collini à evocação do
estilo sardónico do seu manifesto.



Para situar as origens deste debate,
valerá a pena recuar um quarto de
século.

De facto, em The Closingofthe Ame-
rican Mmd (1987), traduzido com o
título A Cultura Inculta: Ensaio sobre o

Declínio da Cultura em Geral (Europa-
América, 1988), Allan Bloom abriu
o debate acerca do mundo universi-
tário norte-americano, colocando a

questão tanto da monopolização da
vida intelectual por parte da acade-
mia como da incapacidade dos alu-
nos em reconhecer um cânone de
obras constitutivas da cultura ociden-
tal. Por sua vez, o conservadorismo
de Bloom - que suscitou numerosas

respostas, por parte dos defensores
do direito à diferença de raça, classe

e género - teve nos seus antípodas
políticos e ideológicos o livro, mais

sociológico e profundo, de Russell

Jacoby, The Last Intellectuals: Ame-
rican Culture in theAge ofAcademe
(1987).

Jacoby situou na década de 1950
o ponto de viragem de uma cultura
caracterizada pelo papel activo dos
intelectuais públicos. Na nova confi-

guração, ter-se-ia assistido ao fim dos
intelectuais - até aí comprometidos
com diversos tipos de público, mili-
tantes de causas políticas, indepen-
dentes nas suas formas de vida, in-
cluindo nas suas práticas de vida boé-
mia - e à emergência do académico,
exclusivamente preocupado com a

opinião dos seus pares, confinado à

sua carreira no interior dos campos
universitários e com tendência para
especializar os seus conhecimentos
em disciplinas muito específicas.

Na sua conferência em Lisboa, Do-

rothy Ross retomou o tema da rela-

ção dos intelectuais públicos com a

universidade. Porém, a sua história
da relação dos intelectuais públicos
com a universidade apresenta-se co-
mo mais sinuosa e dificilmente pode
ser contada em termos de um declí-
nio dos intelectuais públicos. Contá-

la, desde finais do século XIX, ajuda
a atenuar a ideia de uma grande rup-
tura situada no período posterior à

Segunda Guerra. De igual modo, da
Guerra Fria aos dias de hoje, conti-
nuaram a ser inúmeros os professo-
res universitários que se envolveram
tanto em grupos de aconselhamento

virados para as políticas públicas e

para o tratamento das relações inter-
nacionais como para colaborações
jornalísticas, tomadas de posição
nos diversos tipos de meios de co-

municação social e participação no
mercado editorial.

Em contraste com as pesquisas
de Russell Jacoby, o entendimento
histórico dos intelectuais públicos e
da universidade proposto por Ross

apresenta-se mais promissor, do pon-
to de vista analítico - embora não
encerre nenhuma hipótese especta-
cular, concebida em termos de queda
abrupta ou de grande viragem. Só no
debate que se seguiu à conferência,

Ross aflorou
aspectos de
natureza com-

parativa - sain-
do dos Estados

Unidos para con-
frontar o que lá se

passa com a situação
europeia - e abordou

a intrincada questão do
financiamento das univer-

sidades. Esta última é, aliás,
decisiva para se perceber em

que condições podem trabalhar
as novas gerações, cujas compe-

tências e credenciais não encon-
tram correspondência nos cargos
alcançados, de enorme precarieda-
de, nem tão-pouco na remuneração
salarial. Mais: a redução drástica dos
financiamentos públicos das univer-
sidades estaduais norte-americanas
(muito distintas das universidades de

elite), empurrando-as para campa-
nhas de angariação de fundos junto
dos privados, terá elevados custos
a breve trecho. Nomeadamente, o
da incapacidade das mesmas insti-

tuições continuarem a servir vastos
sectores da população.

Bem a propósito das questões
postas pela universidade contem-
porânea, do papel dos intelectuais

públicos, dos problemas da edição
do livro e da leitura, numa era de

grandes mudanças tecnológicas,
foi a vinda a Lisboa de Habermas.
Mais do que com a sua obra sobre a

emergência de uma esfera pública
moderna a partir do Iluminismo, a
sua palestra esteve directamente re-
lacionada com o seu livro de leitura

obrigatória Um Ensaio sobre a Consti-

tuição da Europa (Suhrkamp Verlag,
2011; Edições 70, 2012), tradução de
Marian Toldy e Teresa Toldy, com um
importante prefácio de José Joaquim
Gomes Canotilho.

No caso de Habermas, é a voz do

professor universitário, com forma-

ção aprofundada em muitos campos
do conhecimento filosófico e não só,

que mais conta. Não por representar
argumentos de autoridade devido ao
seu duplo estatuto de intelectual pú-
blico e influente internacionalmen-
te, mas sobretudo porque a sua voz
interpela os que se julgam seguros
nas suas cadeiras do poder e do co-
nhecimento. Repare-se em dois dos

seus argumentos.
Primeiro, um argumento formu-

lado com clareza em termos de uma
denúncia: "A forma como os políti-
cos lidam com esta crise revela uma
enorme insegurança no que diz
respeito a prognósticos por parte
de especialistas em ciências econó-
micas", ou seja, a enorme incerte-
za dos diagnósticos económicos da
crise afecta gravemente o modo de

se fazer a política. Esta mesma de-
núncia de redução da crise a uma
perspectiva economicista, como se

esta fosse apenas uma crise bancária,
monetária e da dívida, e não pusesse
a descoberto situações de enorme
desigualdade e injustiça, que só po-
derão ser objecto de um repensar da

política. Ora, este mesmo repensar
obriga a romper com decisões im-

postas do alto, por parte de uma eli-
te ineficaz, para envolver processos
mais democráticos.
Mais cosmopolitismo
Segundo argumento, inspirado tanto
em Kant como em Norbert Elias: o
"da força civilizadora da juridiciza-
ção democrática". Se os progressos
na legalidade democrática foram
conseguidos à custa da luta de clas-

ses, da expansão imperial e da vio-
lência colonial, de guerras mundiais
e de crimes contra a humanidade, e

ainda "de destruições pós-coloniais
e de desenraizamentos culturais",
existem custos a pagar como o que
se sofre com esta crise. De qualquer
modo, será necessário continuar o

"processo de civilização" da unifi-
cação europeia através do reforço



de inúmeras inter-relações e equi-
líbrios, sobretudo com base num
"cosmopolitismo mais abrangente" .

A atribuição ao "cosmopolitis-
mo" de um estatuto de força civili-
zadora, contrária a qualquer tipo
de choque de civilizações ou de luta
contra inimigos externos, parece o

equivalente de uma aura especial
nas sociedades reguladas democrá-
tica e legalmente - um elemento
essencial à constituição europeia.

Mas onde está, afinal, a referida

interligação entre essas situações e

argumentos, expostos por Collini,
Ross e Habermas? Como justificar
o seu tratamento conjunto, além da

simples ocorrência de terem coinci-
dido em Lisboa, para nos iluminar
e provocar nas nossas rotinas e na
nossa "vidinha"?

O certo é que os três, enquanto
professores e investigadores de
história, de filosofia ou de socio-
logia, não só assumiram as suas

responsabilidades intelectuais de

interpelar o lugar a partir do qual
falam, a academia, como se aba-

lançaram às grandes questões da

política contemporânea, do ensino,
da investigação universitária e, a
uma escala mais geral, da crise da

política europeia.
E, tal como Russell Jacoby insi-

nuou vinte anos depois da publi-
cação do seu livro, será necessá-
rio não ter medo dos intelectuais
- como acontecera com o seu
editor, inicialmente preocupado
com as vendas de uma obra que
se lhes referia no título, mas que
rapidamente conquistou o públi-
co. Mais concretamente, será pre-
ciso aprender a reflectir e a deba-
ter com os intelectuais as grandes
questões da actualidade, pois é

para isso que elas e eles servem.
Historiador, Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas
(UNL)


