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Pretendo neste ensaio ilustrar, através do meu percurso académico 
e pessoal, algumas características gerais e particulares de ensino 
universitário em cursos com currículos científicos e humanísticos; 
pretendo pois assinalar alguns invariantes dessa atmosfera mental e 
sensível partilhada por estudantes e professores, averiguando os seus 
pressupostos e atitudes implícitas face aos meios e aos propósitos da 
transmissão do seu conhecimento; a minha inócua biografia será o 
rasto desta trajectória mas apenas e só porque também ela assinala uma 
heurística decorrente de um testemunho pessoal e vivido acerca das 
especificidades presentes no ensino de ambos os domínios do saber; com 
isso espero poder contribuir para destacar as diferenças e semelhanças 
entre as ciências e as humanidades tal como hoje se contrastam e se 
pelam por um reconhecimento recíproco, sem contudo chegarem a 
um compromisso claro acerca do papel de cada um na sociedade e na 
evolução desta.

No último ano do ensino secundário não estava particularmente 
decidido acerca do curso universitário que escolheria. Havia contudo 
uma predilecção por algumas cadeiras e temas. As obras literárias e 
em especial as de filosofia encantavam-me mas não me seduziam; os 
finos poemas de Pessoa, os lúcidos ensaios existencialistas de Camus 
e a prosa de Eça eram lidos e relidos mas não compreendidos no seu 
âmago; falo da compreensão como esse acto integral do espírito, esse 
saber de cor que nos joga para uma proximidade tal com o objecto 
de estudo que não existe percepção do esforço na recordação dos seus 
pormenores e circunstâncias pois trata-se de uma dádiva integral do 
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leitor ao sentido do texto; creio assim, auxiliado pela distância dos 
anos, que podendo lê-las e estudá-las ao ponto de ter excelentes notas 
em provas de avaliação, não me sentia tão próximo destas matérias 
como de outras. Talvez porque também nas obras humanísticas e na 
literatura em geral, às quais podemos retornar vezes sem conta ao longo 
dos nosso anos, o seu sentido é escandido, aprofundado e medido pela 
nossa própria vida e a maturidade concomitante A experiência dos anos 
depura a arte da leitura porque o texto se reflecte na superfície de um 
poço que vai aumentando de profundidade. 

Assim, face à minha falta de preparação ou imaturidade, a minha 
paixão nesses anos centrava-se na matemática, mas acima de tudo, 
na física. Foram elas que me lançaram para o curso de Engenharia 
Física e Tecnológica no Instituto Superior Técnico e me inculcaram 
uma noção automática da sua superioridade, a qual não sabia formular 
mas da qual estava plenamente convencido. A atmosfera destas 
disciplinas e o contacto com a sua metodologia ocorre mediante uma 
submissão ao rigor e ao formalismo algébrico, à austeridade de uma 
demonstração axiomática e cabal, à percepção inolvidável de estarmos 
perante edifícios de beleza glacial, etérea e em que o ar é rarefeito das 
convulsões emocionais e sentimentais que fornecem lenha para outras 
obras humanas. 

Pela inteligência, talento e intuição é possível galgar os seus vários 
andares, degrau a degrau e em cada um obter um novo e longo panorama 
acerca da infinita riqueza do real e das suas redes de articulação. A noção 
de uma profunda harmonia ou adequação isomórfica da matemática 
à realidade física é um dos mistérios mais duradouros que podemos 
vislumbrar. Porque razão ocorre tal adequação, tão exacta e tão pura 
e que permitiram a proliferação de inúmeras aplicações, produtos e 
mercadorias? os objectos matemáticos são descobertos, existem fora 
de nós ou são construções lógicas elaboradas com que cobrimos o 
real? Estas questões permanecem mais ou menos difusas, vagamente 
respondidas ou asseveradas por todos os estudantes e professores destas 
disciplinas. 

Existe igualmente uma profunda satisfação estética e filosófica 
ligada ao pressuposto implícito de que a nossa própria aparelhagem 
mental, aliada aos dados empíricos obtidos por experimentos físicos, 
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são aptos e capazes, por meio da manipulação de fórmulas, símbolos 
e teoremas provindos da análise matemática, do cálculo integral e da 
topologia, de inquirir, penetrar e revelar os segredos mais recônditos 
do universo, a todas as escalas. Aprender matemática e física ao nível 
universitário é também percorrer os panoramas e visões traçados 
por vultos como Newton, Maxwell, gauss, Einstein, Bohr, Dirac, 
Feynmann; é penetrar no infinitamente pequeno e no infinitamente 
grande, na física dos corpos banais do quotidiano ou nos paradoxos da 
mecânica quântica e da relatividade, nos limites do pensamento e da 
consciência dessa aventura. 

Aulas houve em que de lá saía atacado por uma febre abstracta, 
inebriado de equações e conjecturas sobre a efectiva realidade do que os 
meus olhos e ouvidos sentiam. Há, sem qualquer margem de equívoco, 
um sentido filosófico implícito na demanda de qualquer estudante de 
física ou matemática, porquanto estão cientes da nobreza das suas 
elucubrações e da noção de habitarem na vizinhança próxima de um 
derradeiro mistério, alimentados pela sede de uma explicação final, 
breve, simples e lógica, acerca do universo. Não consigo ainda assertar 
se este velho sonho assinala uma certo niilismo pela paz e tranquilidade 
que promete. o facto é que sejam os seus protagonistas ateus ou não, o 
contacto, sob a forma de edifícios de cristalina pureza formal, com as 
leis de conservação da energia, do momento linear, o contacto com as 
leis da gravitação, do electromagnestismo e da termodinâmica, a sua 
transferência total para algoritmos computacionais fornece um aparato 
sólido  e sacro com que se cobre o real e que, pela sua beleza, é por 
vezes considerado tão mais real do que a trivial realidade. 

Eis a ameaça do reducionismo científico e que hoje ameaça tragar 
tantos campos de conhecimento em que a formalização não é, nem deve 
ser, tão rigorosa como nestes domínios. os degraus deste conhecimento 
pertencem contudo e indubitavelmente à herança da nossa cultura e têm 
ficado fora do âmbito das humanidades na mesma medida em que estas 
não estão presentes nas escolas de ciência e engenharia. Tais degraus 
elevam-nos para altos miradouros e lançam-nos para o futuro, através das 
inúmeras aplicações tecnológicas, alterando a sociedade e os seus hábitos. 
É desses miradouros estáveis e certos que, aos ombros de gigantes, 
vislumbramos, por vezes, a banalidade do real, a inércia dos objectos 
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de sempre e a eterna repetição das paixões humanas, tão impermanentes 
e efémeras se comparadas com a tamanha sistematização, precisão 
e elegância estética dos modelos da física. É na direcção desse futuro 
que ainda hoje, como civilização, acreditamos caminhar e é mediante a 
aplicação incessante desse conhecimento que acreditamos que as nossas 
vidas têm vindo a ser melhoradas, por comparação com as dos nossos 
antepassados. Não questionamos porém, e muito menos em escolas 
como o Instituto Superior Técnico, a validade dessa crença, nem se as 
alterações vivenciais e sociais que as tecnologias introduzem chocam ou 
modificam determinados valores que pautamos como mais fundamentais. 
Para nós o conhecimento tem a qualidade de uma acumulação e é nessa 
sua abundância que o confundimos com uma sabedoria.

Por razões que não adianta aqui aduzir, transferi-me do meu curso 
de Física para o de Ambiente. A diferença, na atmosfera de professores 
e estudantes, era abismal. Se em Física havia um amor pela conquista do 
conhecimento, um mergulho no esforço e no trabalho árduo para obter 
o seu segredo, em Ambiente, tal como em muitos outros cursos, a regra 
era outra. Trata-se não de uma diferença de grau mas de orientação. 
As engenharias e o seu ensino, apesar de bastante teóricas, situam-
-se já na esfera da aplicabilidade ao mercado, à sociedade, às vidas 
humanas. Porque o ensino é também hoje de massas, a aprendizagem 
e a pedagogia sofrem. o que se aprende, num curso de engenharia, 
parece-me estar mais próximo de estratégias de sobrevivência face a 
prazos absurdos de entrega de trabalhos, exames infinitamente longos 
e a tentativa de manter algo próximo de uma vida social. o propósito é 
ultrapassar cada cadeira e não sorver o seu conteúdo. 

Não existe o culto da palavra nem da cultura, e o tempo livre que 
se tem é facilmente e gregariamente vertido para o convívio em festas 
ou em esplanadas porque não se sobrevive sendo um solitário. Creio ter 
sido nesta altura que comecei, com regularidade, a ler e a escrever e a 
intimar aqueles textos, poemas, ensaios e romances que ainda há poucos 
anos lia mas não compreendia de cor, não decorava. Acompanhando 
este mergulho nessa parte tão essencial do que somos antes de sermos 
estudantes de qualquer disciplina e antes de quaisquer voos que elas 
permitam, veio um respeito pelas palavras, pela sua densidade, pelo seu 
jogo e ritmo e pela possibilidade do seu sentido ser enriquecido por meio 
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da minha própria experiência de vida e pela experiência da própria leitura. 
E claro, com esse novo amor, essa nova descoberta, pude adquirir uma 
postura mais crítica perante as ameaças que por ela pendem. Eram então 
mais inocentes, menos agressivas, talvez do que hoje. 

o facto do inglês ser hoje o idioma da rede global da cultura, da 
comunicação e das trocas comerciais não é alheio a uma lenta e insidiosa 
invasão do nosso imaginário. Por todo o lado e de todas as bocas, então 
como agora, pululavam anglicismos que de tanto serem repetidos acusam 
um empobrecimento mas, mais grave, um alheamento irresponsável dos 
falantes do seu próprio vocabulário e, por conseguinte, do seu próprio 
universo pessoal. Não temos, ao nível universitário, o hábito de incutir 
e desenvolver uma censura ao emprego destes vocábulos e da sua 
substituição por outros perfeitamente aptos à transmissão do sentido 
nem a criatividade para inventarmos novos a partir da plasticidade 
natural da nossa língua. A intimidade entre o sistema económico global, 
a presença da língua inglesa em inúmeras mercadorias e o facto de esse 
mesmo desenvolvimento económico se fazer através da engenharia e 
da economia não é de modo nenhum estranho a esta clivagem. outro 
sintoma é a redução da língua ao seu conteúdo informativo e que segue 
de acordo com a progressiva relevância das tecnologias informáticas e do 
seu código binário. Creio, por contraste, ser fundamental às humanidades 
salvaguardarem um espaço próprio que impeça que soçobrem aos 
imperativos da produtividade e da lógica da eficácia económica que hoje 
regem tantos departamentos nestas universidades e institutos.

Foi enquanto já trabalhava como investigador no Instituto Superior 
Técnico, depois de terminado o curso, que decidi rumar à Faculdade 
de Letras para ingressar no mestrado na área da Filosofia da Natureza 
e do Ambiente. As razões para isso eram várias, entre elas alguma 
insatisfação com o presente e a minha situação profissional e o desejo 
de expandir a minha curiosidade e aventuras autodidactas com o método 
e a exigência de um corpo docente. Recordo-me da tensão nervosa das 
primeiras aulas, das primeiras questões colocadas, da consciência do 
poder da oralidade e do cuidado dado às palavras e aos encadeamentos 
do raciocínio. Nunca, até então, tinha estado num ambiente solene em 
que todos, professor e alunos, se vêem olhos nos olhos, ao alcance do 
fôlego, sensíveis à retórica e à presença do outro, sem anfiteatro ou 
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cátedra para diferenciá-los. Toda esta atmosfera de risco e entrega, em 
que a vontade é posta na voz e na participação do aluno perante os 
presentes, alimenta e amplia uma pulsão expressiva e investigativa, 
uma depuração do gosto e do cuidado. É a pulsão que prepara, dirige e 
atrai cegamente o estudante para dentro dos livros e para dentro de si, 
num movimento pendular incessante e que se torna quase indistinto. 
É quando as bibliotecas se tornam santuários de sossego, longe do 
reboliço e da azáfama do mundo, do “lá fora” e que se constitui por 
contraste ao novo reino solitário e interior, o do diálogo consigo mesmo. 
os hábitos de leitura e de escrita atenta, de decifração e decantação 
íntima do que mais nos importa estão hoje, claro, ameaçados e singram, 
frágeis, ao arrepio da moda e das inúmeras solicitações sociais, laborais 
e tecnológicas que hoje invadem a nossa privacidade. o apelo de cada 
demónio pessoal, da curiosidade que implora esforço e solidão mas 
também uma fidelidade inquebrantável, é hoje atendido por poucos. 

É um ofício que, ao contrário da aventura científica que há pouco 
referi, se vira não tanto para o futuro, mas mais para o passado, para o 
depósito de autores e da sua autoridade, para as línguas, étimos e eventos 
históricos que condicionaram a elaboração e a génese de ideias e a 
feitura de romances, ensaios, tratados, visões; porque os livros e as suas 
humanidades são realmente objectos misteriosos e é na obediência ao 
seu chamamento sedutor que podemos esperar obter o vislumbre de um 
conhecimento sobre o que pode ou não o ser-se humano.  o livro é, neste 
caso, a memória fixada para a posteridade de como o intelecto humano 
ordenou e aprofundou um determinado assunto. um testemunho da sua 
curiosidade perene de escavar o que comummente se apelida de terreno 
do conhecimento. E com esse conhecimento, os homens têm-se defendido 
do desconhecido futuro. Essa muralha, protegendo-os do acaso, é aliás a 
vantagem mais óbvia. Instituem-se leis, que regulam as relações sociais; 
com recurso à técnica melhoram-se colheitas, fogos habitacionais, 
transportes, enfim. Tudo o que vem compondo o denominado progresso 
na história deriva directamente dessa capacidade humana para precaver-
-se das incertezas face aos outros e face à natureza, até que o conforto se 
torne a condição base das sociedades de hoje. 

Porém, já as fronteiras de um qualquer tomo atingiriam bastantes 
píncaros se apenas as suas páginas envolvessem questões terrenas e 
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práticas. Que aliás são as raízes do desenvolvimeno da ciência moderna. 
No entanto, os livros ultrapassam este panorama lógico-dedutivo e de 
conservação. Antes, têm sido a arena onde se gladiam todas as forças e 
vontades que compõem os homens e as respectivas questões universais 
com que se deparam durante a sua vida. Acossados por memórias das 
idades virgens em certezas e abundância, quando o homem era obrigado 
a confrontar-se com a vida em toda a sua primordial violência, alguns 
indivíduos invocam a atenção para essa nossa faceta mais elementar.

E é então que, quando a tinta é derramada da pena, nascem as 
obras da literatura, plenas de personagens intemporais, das epopeias 
cheias de mitos, de ensaios filosóficos, expelindo, do génio de alguns, 
os sentimentos de todos. o livro resume assim as duas facetas da 
humanidade: a insaciável vontade de controlo do meio que a rodeia e 
a inevitável interrogação quanto às contingências da vida. ora, o livro, 
o seu estudo, ao provir de nós, é talvez o reflexo mais fidedigno de 
todas as facetas do que significa, afinal, ser-se humano. Permite, senão 
uma resposta definitiva, pelo menos o deslumbramento da procura 
e identificação com os aspectos sinistros, obscuros e sublimes do 
que somos afinal e testemunhar que, apesar da distância temporal ou 
espacial entre as pessoas, parece haver, então, algo de comum, algo de 
constante… talvez algo de humano?

Todo o seu poder vem assim do subtil ferrão com que estimula 
a nossa imaginação. Esta faculdade oculta que as páginas encerram 
é, a princípio de uma leitura, talvez semelhante a umas cócegas ou a 
uma leve comichão. Porém, se nos detivermos persistentemente no seu 
estudo, deixando-nos absorver pelo enredo, pela argumentação, todo o 
espírito instigador deste objecto é revelado e o leitor é inevitavelmente 
arrastado pelas suas conjecturas e essências, e de modo tão intenso, 
que julgará doravante estar possuído, senão pela verdade, pelo menos 
de algo que o modificou, algo que o alterou; poderá até confundir o 
espírito do livro com a sua própria vivência real e de tal maneira se 
encontra seduzido que o seu único propósito será moldar a realidade às 
suas interpretações da obra, agora tida como desejável, bela, salutar e 
definitiva.

Haverá então dúvida alguma se afirmarmos que o livro é, porventura, 
dos objectos mais potencialmente perigosos? Haverá que hesitar se 
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Dedalus: O Regresso das Humanidades | The Return of the Humanities

82

afirmarmos que ao longo dos séculos e desde que existe escrita, que o 
livro se tem provado mais devastador que o aço e que a pólvora? o livro 
é um instrumento da cultura, sem dúvida, a voz da sua influência e em 
torno dele tem oscilado a chama do destino humano. A Bíblia, o Talmude, 
o Alcorão, o Capital e outros que tais; tamanha é a sua influência que é 
norma julgarmos um homem pelos livros que lê, pelos livros a que adere 
e especialmente pelos que não leu, que não conheceu. Haverá alguma 
alma impoluta que não se tenha reconhecido nalguma página? 

Lembremos a nostalgia de Pessoa pela ignorante e inocente 
ceifeira. Lembremos o aviso de Platão para os perigos da poesia. onde 
nos levará todo este mercado negro, este bazar de ideais, teses, tratados, 
ensaios? Devemos levar os livros a sério? Devemos estar advertidos 
para a admoestação de Steiner sobre os perigos da desumanização 
que os próprios livros encerram1? Porquê então ler, se aparentemente 
os promissores benefícios das humanidades não são uma garantia da 
inexistência da barbárie, se o conhecimento alcançado não se tem 
compadecido com a desenfreada esperança de progresso, de felicidade 
humana e parecem antes traçar compulsivamente os limites às 
impossibilidades e à imaturidade desses desejos? o carácter antagónico 
do livro é bem evidenciado nos regimes políticos que, fielmente 
seguindo o manual por um lado, votam à censura e à fogueira outros. 

Sim, os livros são objectos perigosissímos mas nunca estarão atrás 
de cárceres. A insaciável curiosidade do ser humano leva-o a procurar 
todas as vertigens, e ler é, portanto, uma aventura que deve permanecer 
sempre livre e solitária e, tal como qualquer confronto, deve ser gladiado 
entre dois sujeitos: o autor e o leitor. Só neste conflito, isolado, poderá 
a mensagem ser decifrada, domada e, talvez só então, apreciada. o 
desafio é grande e exige qualidades hoje mais raras: esforço, dedicação, 
disciplina. Estes méritos só tornam por vezes maiores as interrogações 
de alguém. No entanto, apuram também a sua sensibilidade. Apesar 
de tudo, honremos então os livros e as suas humanidades, por nos 
lembrarem de nós mesmos enquanto o mundo contemporâneo vai 
esquecendo e desprezando o humano.

1 george Steiner, No Castelo do Barba Azul: algumas notas para a redefinição de 
cultura (Lisboa: Relógio D’Água, 1992).


