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O O que c a Universida-

de no seu sentido mais

autêntico e verdadeiro?
António Feijó e Miguel
Tamen respondem: a

Universidade "não deve
visar fins úteis", mas pro-
videnciar aos alunos "o

acesso a todos os domí-

nios do saber" (por con-

traposição a afunila-los

numa especialização vocacional excessiva-

mente precoce); e "deve ser autónoma de

tectos os poderes, e gerir-se a si mesma",

bm suma. os autores atendem àquela pri-

meira pergunta com a resposta essencial-

mente medieval, que esteve na origem das

mais antigas universidades europeias.
Esta ideia de universidade exclui, ou

opõe-se, aos imperativos dos nossos tem-

pos, entre os quais aparece a "empregabili-
dade" dos cursos como critério¦ de justificação da sua existência,

como cerne do seu prestígio so-

cial, e como factor de elevação
da própria universidade no seio da socie-

dade. Nesta concepção de

universidade, esta tem por
missão criar, ou ser, uma co-

munidade de mestres e de

aprendizes, que aprendem,

que ensinam, que transmitem,

numa conversa permanente,
inesgotável e que expõe as

tensões, contradições e lacu-

nas que os vários saberes

transportam. Se existem mui-

tos ou poucos "empregos" a

aguardar o aluno depois licen-

ciado quando ele abandona a

Universidade, é irrelevante

para esta missão A Universida-

de, neste sentido, coloca

uma sequência neces-

sária e indispensável en-

tre os estudos formado-

res da comunidade de

mestres o aprendizes,

por um lado, e a forma-

ção especializada, técni-

ca e vocacional de "cur-

sos" como o Direito ou a

Medicina.

Os autores também nos guiam numa
breve excursão pelos labirintos burocráti-

cos e da centralização doentia do nosso

sistema universitário, ou melhor, da tutela
do Estado desse sistema universitário,
desde o modo de financiamento ou de

acreditação dos cursos, até ao deficientís-

simo esquema de incentivos para alunos

c professores. A paisagem descrita ó do-

lorosamente familiar a todos os que têm

prolongada experiência profissiona
numa universidade portuguesa, talvez

com a excepção de alguns dos que con-
tinuam a alimentar o a ser alimentados

pelo sistema político-admínistratlvo de tu-
tela do Ensino Superior. 0 pro-

jecto muito velho entre nós de

uniformização total e de hor-

ror (e punição) à diferença
emerge no livro com notável

ctreza. Daqui resultam pro-
fundos danos culturais, centífi-

cos e sociais para todos.
Este é um livro que apela à

descentralização, à responsabili-
dade universitária, ao acolhi-

mento da heterogeneidade, à

experimentação e desburocrati-

zação. Para que a ideia de Uni-

versidade não se]a apenas uma
nata arqueológica entro nós O


