
LUÍS DA CÂMARA CASCUDO

UNIVERSIDADE  
E CIVILIZAÇÃO

Edição 
comemorativa 

dos 60 anos 
de fundação 

da UFRN





Reitor
José Daniel Diniz Melo

Vice-Reitor
Henio Ferreira de Miranda

Diretoria Administrativa da EDUFRN
Graco Aurélio Câmara de Melo Viana (Diretor)
Helton Rubiano de Macedo (Diretor Adjunto)
Judithe da Costa Leite Albuquerque (Secretária)

Conselho Editorial
Graco Aurélio Câmara de Melo Viana (Presidente)
Anna Cecília Queiroz de Medeiros
Arrilton Araújo de Souza
Cândida de Souza
Eduardo José Sande e Oliveira dos Santos Souza
Francisco Dutra de Macedo Filho 
Glória Regina de Góis Monteiro 
Heather Dea Jennings
Helton Rubiano de Macedo
Jorge Tarcísio da Rocha Falcão
Luciene da Silva Santos
Márcia Maria de Cruz Castro
Márcio Zikan Cardoso
Maria Jalila Vieira de Figueiredo Leite 
Marta Maria de Araújo
Mauricio Roberto C. de Macedo 
Richardson Naves Leão
Sebastião Faustino Pereira Filho
Tércia Maria Souza de Moura Marques
Yanko Marcius de Alencar Xavier

Editoração
Kamyla Alvares (Editora)
Natália Melão (Colaboradora)
Heloíse Souza (Colaboradora)
Iane Marie (Colaboradora)
Revisão
Wildson Confessor (Coordenador)
Design editorial
Michele Holanda (Coordenadora)
Rafael Campos (Diagramação)
Artur Luiz de Souza Maciel (Ensaio visual)



UNIVERSIDADE
E CIVILIZAÇÃO





Todos os direitos desta edição reservados à EDUFRN – Editora da UFRN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 | Campus Universitário

Lagoa Nova | 59.078-970 | Natal/RN | Brasil
e-mail: contato@editora.ufrn.br | www.editora.ufrn.br

Telefone: 84 3342 2221

Cascudo, Luís da Câmara, 1898-1986.
 Universidade e civilização / Luís da Câmara Cascudo ; discurso visual por Artur 

Luiz de Souza Maciel. – Natal, RN : EDUFRN, 2019.
 50 p. : PDF ; 40.377 Kb.  

 Modo de acesso: http://repositorio.ufrn.br
 ISBN 978-85-425-0791-1
 Edição comemorativa dos 60 anos de fundação da UFRN.
 Discurso pronunciado pelo professor Luís da Câmara Cascudo, na noite de 21 de 

março de 1959, por ocasião da instalação da Universidade do Rio Grande do Norte, e 
em nome das congregações de todas as Faculdades.

1. Cascudo, Luís da Câmara, 1898-1986 – Discursos, ensaios, conferências. 2. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – História – Discursos, ensaios, 
conferências. I. Título.                              

           CDD 378.8132 
RN/UF/BCZM                      2019/21                 CDU 378.4(813.2)(091)(042)

Coordenadoria de Processos Técnicos 
Catalogação da Publicação na Fonte.UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede

Elaborado por: Cirlene Maciel de Oliveira Melo – CRB-15/280

Fundada em 1962, a Editora da UFRN (EDUFRN) 
permanece até hoje dedicada à sua principal missão: 
produzir livros com o fim de divulgar o conhecimento 
técnico-científico produzido na Universidade, além de 
promover expressões culturais do Rio Grande do Norte. 
Com esse objetivo, a EDUFRN demonstra o desafio 
de aliar uma tradição de quase seis décadas ao espírito 
renovador que guia suas ações rumo ao futuro.



LUÍS DA CÂMARA CASCUDO

UNIVERSIDADE  
E CIVILIZAÇÃO

3ª edição

Edição comemorativa 
dos 60 anos de fundação da UFRN

Ensaio visual por
Artur Luiz de Souza Maciel 

Natal 2019



Discurso pronunciado pelo 

Professor Luís da Câmara Cascudo, 

na noite de 21 de março de 1959, 

por ocasião da instalação da 

Universidade do Rio Grande do 

Norte, e em nome das Congregações 

de todas as Faculdades.





“O Homem Moderno deve 

estar sentado numa 
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um microscópio no outro”.

Luís da Câmara Cascudo





1.

O livro Universidade e Civilização traz o discurso proferido 
pelo professor Luís da Câmara Cascudo, em 21 de março 
de 1959, por ocasião da instalação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) e em nome das Congregações de 
todas as Faculdades, que foi reeditado nas comemorações dos 30 anos 
de fundação da UFRN, em 25 de junho de 1988, e agora em 2018, em 
homenagem aos seus 60 anos. Nesse discurso, Câmara Cascudo apresenta 
a emergência, os esforços na construção e a fundação da Universidade, 
tratando de filiar e articular paralelos entre a nova universidade e a 
tradição europeia dos séculos XII e XIII, traçando possíveis vestígios, 
a partir de estruturas, rituais e afins. Lembra também a dificuldade de 
acesso e manutenção do ensino, levantando seus custos e os privilégios 
no processo de consecução do conhecimento. 

Cascudo chama a atenção para a missão da universidade na formação 
de profissionais e aventa para a formação humana na partilha de 
observações, experiências, em que os professores “veteranos da 
campanha de sonhar e sofrer, [dão] aos seus alunos não unicamente 
a lição dos livros, mas a impressão pessoal na viagem pelo mundo e 
pela sensibilidade”. As lições de uma universidade precisam perpassar 
o caráter funcional (da formação para o trabalho) e ir ao encontro da 
curiosidade epistêmica, curiosidade sobre saberes que estão além dos 
muros da universidade, para além do “aparelhamento das técnicas” 
em direção ao “júbilo criador”. O autor também sinaliza mudanças 
na cultura e seus elementos, compreendendo cultura como “conjunto 



de técnicas, doutrinas e atos” e também “patrimônio tradicional de 
normas, doutrinas, hábitos, acúmulo do material herdado e acrescido 
pelas aportações inventivas de cada geração”; aponta não para a perda da 
cultura, mas para sua possível transformação. Assim como a civilização, 
“índice diferencial, esta marca coletiva, indisfarçável, visível através das 
idades, denuncia o NACIONAL, fixando a paisagem do país” que “admite 
fusão, coesão, adaptabilidade das culturas”. É sobre esses conceitos que 
deve se fundar a universidade: na mutabilidade da cultura, mas sem se 
esquecer dos valores da civilização a que pertence em sua filiação histórica 
por vestígios ainda presentes, vestígios que se incorporam.

2.

Em 60 anos, a paisagem universitária mudou, tanto em sua estrutura, 
como na paisagem humana. Nos últimos 12 anos (tempo em que estou 
na UFRN, de aluno a professor), vimos a universidade transformar-se 
em um imenso canteiro de obras. Novos prédios, novas instalações, 
novos professores, novas vagas, novos sujeitos. O acesso à Universidade 
nos possibilitou o convívio com a diferença, a abertura que foi 
experimentada rompeu com a tradição do acesso das camadas mais 
abastadas da sociedade à universidade pública e nos fez questionar 
problemas arraigados em nossa sociedade, nos aproximando cada vez 
mais dos problemas e conflitos do espaço onde estamos inseridos, 
tensionando fronteiras entre a cidade e a universidade. 



Fazer um pequeno ensaio visual para o discurso de Luís da Câmara 
Cascudo, constituindo um discurso visual, 60 anos após, fez com que 
eu criasse um paralelo entre essas realidades. A Universidade não é a 
mesma que há 60 anos. Criar, comparar e articular o discurso visual 
me pareceu inicialmente falar e opor duas realidades distantes em sua 
espaciotemporalidade. 

No exercício de construção das imagens para o livro, tentei trazer a 
visualidade, partindo de meios como a colagem, a xilogravura, o estêncil, 
desenho a poesia presente nesses fazeres, com a criação, e parto da 
diferença, do acesso às estruturas, à memória e aos apagamentos. A série 
de imagens feitas com recorte e colagem apresenta intervenções gestuais 
em vermelho, em linhas-tinta e linhas-matéria, em que cada imagem 
apresenta estruturas e os movimentos presentes, entre os fixos e os fluxos, 
entre a dureza da reprodutibilidade da imagem e a unicidade do gesto.

Artur Luiz de Souza Maciel
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Durante um minuto o relógio do tempo marca para o Rio Grande 
do Norte a sua hora imortal. No alvoroço provinciano pensa-
mos que a efeméride participe do registro nacional e perpétuo. 

O obscuro, anônimo, tenaz e maravilhoso esforço, mais de duas vezes 
secular, emerge, na paciente obstinação dos polipeiros, à flor d’água, no 
nível visível da realização, no pequenino orgulho de sua vitória tranquila.

Instala-se esta Universidade como nasce uma criança e vive a se-
mente, numa potencialidade da confiança. Se ela tiver um destino, como 
têm os livros, o seu será do instituto que existe pela desesperada vontade 
de viver. Nela está, como uma bênção de mãe pobre, o sonho informe e 
longo de todos os velhos professores do passado.

Certo é que também a praxe impõe a citação das grandes Univer-
sidade históricas. Bolonha, Paris, dos séculos XII e XIII, com seus rei-
tores, “nações”, direitos, festas, cores, rituais, desfiles, batalhas, madru-
gadas e crepúsculos culturais. Convinha lembrar a evolução dos trajes, 
cerimoniais, disputas clássicas, as fisionomias imóveis dos Mestres que 
ficaram iluminando na teimosia de estrelas fixas.

Creio que essa presença já vive em todos nós, sabida e por muitos 
vista, vista palpitante dos pátios tantas vezes centenários, torres góticas 
ou quadradas como albarrãs antes da pólvora; capelas, estandartes, tro-
féus, tudo quanto o tempo capitaliza no plano da homenagem sedutora 
e contínua, pátio verde de Oxford ou sala abobadada de Toledo onde 
Frey Luis Ponce de Leon ensinou. DECIAMOS AYER...
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É mais atrevidamente lógico que a lembrança seja memória, doce 
memória, da humilde história local. Vindo a Universidade do latim jurí-
dico UNIVERSITAS, comunidade, evoquemos os cimentos, raízes, fun-
damentos daqueles que desapareceram antes da frutificação, espalhan-
do, na angústia da missão magistral, o desejo da colheita na extensão da 
seara que ajudaram a fundar.

O ensino público se arrasta na Capitania e tropeça lentamente na 
Província. Mas tivemos sempre a paixão fiel, a direção insistente das 
letras. Quando vimos o nosso primeiro Orçamento, 4 de abril de 1835, 
despesa prevista de... 46.617$760, a maior dotação destinava-se à instru-
ção,... 11.380$000! Nunca perdemos este roteiro.

Era, na nossa pobreza orçamental, o óbolo da viúva. Vinha, simples 
e valiosa pela significação votiva, a moedinha fiel, ajudando o Ensino.

Nesta noite, como na antiga balada escocesa, estarão presentes to-
dos quantos pressentiram a existência desta instalação. A balada canta a 
visita de todos os antepassados ao derredor do berço onde dorme o mais 
moço descendente. Aqui estarão, pois, os mestres-régios da Gramática 
Latina, do século XVIII, os mestres-escolas espalhados pelo sertão, fulvo 
e bravio, aqueles que eram pagos por um alqueire de farinha ou noutros 
gêneros alimentícios, aqueles que eram subsidiados pelo imposto de 400 
réis por um boi abatido e 320 por uma vaca. Os vigários-colados, plan-
tadores de escolas paroquiais, na glória da hor-a, hor-ae e do just-us, 
just-a, just-um, os professores contratados das fazendas, os ambulantes, 
semeadores erráticos, erguendo “aulas” nos recantos mais distantes e 
ásperos da solidão sertaneja; os mestres de Latim, Francês, Geometria, 
Retórica e Filosofia reunidos num Colégio, o ATHENEU, há 125 anos, 
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as mestras-de-meninas, os particulares, os prestigiosos, os perseguidos, 
os criadores esquecidos, deixando prosódias clássicas que surpreendem, 
guardadas na vitalidade oral da memória popular; os mestres da Escola 
Normal, todos os professores de ontem e de agora ciosos da profissão, 
conscientes da responsabilidade, indo abrir de par e par as portas, os 
tesouros, as surpresas, as mágoas, as divinas compensações do conheci-
mento, e todos que caminharam no rumo desta noite inesquecível, para 
clareá-la de esperanças, e aquelas que vinham ao nosso lado e a Morte 
ou a Idade destas cátedras afastou; todos estão vivendo na hora do ba-
tismo universitário as suas honras, recebendo os nossos júbilos pelo que 
lhes devemos e amamos.

Levamos cedo os nossos cântaros às fontes das Faculdades do Re-
cife, Bahia, Rio de Janeiro. Nosso primeiro bacharel é de Olinda, na 
primeira turma de 1832. O primeiro médico recebe a láurea na Bahia, 
1857. O primeiro engenheiro em 1859, é da Corte seu diploma.

Não é, não deve ser persistente e contínua esta jornada na quarta 
dimensão. Se um dos professores foi escolhido para falar em nome de 
todos os companheiros das Faculdades, a História não poderá tomar 
espaço e tempo como expressando a predileção do orador. Interessa-
nos maiormente os aspectos palpitantes, os temas inquietos e debatidos, 
constituindo as supremas, as mais altas, as finalidades positivas de uma 
Universidade, no terreno funcional.

Se a Universidade se instala para viver, e viver para sempre em ser-
viço do Brasil no horizonte do Universal e do Humano, é indispensável 
saber-se em que direção orgânica, no ponto de vista psicológico e mes-
mo doutrinário, caminhará ela, a menina-e-moça dos nossos cuidados, 
dedicações e ciúmes.
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Se a Universidade dará os cursos regimentais aos seus estudantes, 
matriculados nas Faculdades, ministrando ensinamentos para a batalha 
profissional, cumprirá apenas a materialidade de sua missão, realizando 
tão-somente a tarefa maquinal de uma transmissão de técnicas. Se não 
a empolga e não apaixona a criação de um espírito, de uma alma uni-
versitária, elegida pela observação, experiência e estudo dos professores, 
veteranos da campanha de sonhar e sofrer, dando aos seus alunos não 
unicamente a lição dos livros mas a impressão pessoal na viagem pelo 
mundo e pela sensibilidade, então a Universidade existe como existi-
rá uma máquina fornecedora de filtros seletivos, de aptidões teóricas, 
oficina de armas sem que se pergunte o destino delas, preparando-se o 
Cavaleiro com os segredos da vitória sem o prévio juramento da atuação 
moral. Apenas a Universidade reforça e amplia a matéria sem o espírito, 
a violência do Êxito sem o ideal da Beleza, o sucesso da Economia feliz 
contra a Justiça desarmada e miseranda.

Se da Universidade não parte a valorização humana da ciência ad-
quirida e sua aplicação nobre e digna, então está jurando solidariedade 
e aliança-cúmplice com todos os elementos que anoitecem o mundo e 
espalham, na amplidão das cidades e dos campos, a imutabilidade do 
signo da Angústia, da Insatisfação, do Desalento, do Pessimismo, desfi-
brador e responsável por tantos males e maremotos sociais.

Uma Universidade é plasmadora de Cultura em defesa ascencional 
da Civilização. Se, nesta hora, não definirmos Cultura e não formos até 
o conceito de Civilização, teremos feito crime notório contra o Espírito, 
renegado o bom Combate e perdido a Fé.
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É um supremo minuto em que a palavra deve esculpir e gravar a 
frase heróica de sua sinceridade profissional. Distinguir entre Civiliza-
ção e Cultura. Entre o Culto  e o Civilizado, desde que uma Universi-
dade se destina à elaboração destes padrões vivos de utilidades reais. 
Evidenciar que se o Espírito não estimula, aquece e dirige o aparelha-
mento das técnicas, continuaremos atravessando tempestades de fogo e 
cinza, sepultadoras do júbilo criador, da Dignidade, da grandeza lírica, 
talqualmente aconteceu a Pompéia e Herculano, ricas e lindas, cidades 
de ócio e de arte em servidão à opulência de Roma.

Sentimos por toda a parte, mesmo nos pólos magnéticos do Mun-
do, Estados Unidos e União Soviética, esta convergência para uma ele-
vação, um alvo, um desígnio acima da posse dos processos multiplica-
dores da produção e da ciência do Social. Notório é que o Homem Farto 
não é o Homem Feliz. Os deuses do ventre e do estômago ainda têm 
milhões de adeptos, mas o culto está perdendo o esplendor e há uma 
pertinaz negativa de suas bases filosóficas e sociológicas. 

A Filosofia do Êxito não consegue a Tranquilidade. Einstein per-
guntava por que, no tempo exato da intensidade mecânica, da prodi-
giosa ambientação de conforto, da simplificação do esforço, da luta 
miraculosa contra a dor física, éramos tão tristes, tão desesperançados, 
tão desiludidos. Parecia lembrar-se de uma gravura de Durer, a mulher 
sentada, na moldura de todos os instrumentos da observação científica 
dos séculos XV e XVI e quando se pergunta o título, não é CIÊNCIA 
mas MELANCOLIA...
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Faltar-nos-á mais Poesia, que é uma quinta dimensão, mais am-
pliação lírica, mais beleza? Mas, afirma uma poetisa norte-americana, 
Beauty is not enough... a Beleza não é o suficiente.

De meio século para os nossos dias, CULTURA tomou o lugar e o 
trono da CIVILIZAÇÃO. Influência do KULTUR alemão nos Estados 
Unidos que derramaram o vocábulo e decretaram a supressão da velha 
Dama por toda América Latina. Vede os compêndios de antropologia 
cultural, de etnografia geral, de sociologia, Cultura, Culturas. A Civili-
zação passou da Moda.

Que diremos por uma Cultura?

Cultura, conjunto de técnicas, doutrinas e atos, transmissíveis pela 
convivência e ensino, de geração em geração. Entende-se que haja um 
processo lento ou rápido de modificações, supressões mutilações parciais, 
no terreno material ou espiritual do elemento coletivo, sem que deter-
mine uma transformação anuladora das permanências características. É 
possível modificar-se uma cerimônia, um aspecto da organização admi-
nistrativa, uma técnica de produção agrícola ou industrial, a maneira de 
preparar um alimento tradicional, um ritmo de dança individual ou bai-
lado coletivo, um equipamento ou forma de caçar, pescar, guerrear, tecer, 
fiar, modelar, pintar, decorar cerâmica, ornamentar-se, tatuar-se, abando-
nar certos vocábulos por outros ou fazê-los ter significação diferente, sem 
que a cultura perca, no conjunto de sua apresentação habitual e sensível, 
vitalidade e fisionomia normais. Todos nós sabemos que há Cultura pró-
pria e do grupo humano natural, espécie de fundamento na geologia de 
sua formação. Depois haverá, natural, orgânica, forçosamente, intercâm-
bio, permuta, interdependência, culturas conquistadas pelo agenciamen-
to, impostas pela força,  estudadas, no ímpeto e impulso de uma teoria de 
vasos comunicantes.
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Aqui não há tempo, tempo perceptivo e psicológico, para dizer-se 
das Culturas mais ou menos densas, mais transmissíveis que outras, mais 
úteis pela sedução imitativa e prestígio de vulgarização geral, e aquelas 
mais típicas, legítimas, fundamentais, que vão sendo como soterradas, 
sepultadas pelas avalanches niveladoras das técnicas, mesmo literárias e 
artísticas no seu momento irresistível de mar montante. A Cultura é a 
disponibilidade prestante, imediata e total para o Homem viver. Ortega y 
Gasset a comparava a um movimento natatório. É preciso o gesto inces-
sante e pessoal para a travessia na vida. A Cultura ensina, pelo exemplo 
comum da evidência, como o Homem deve nadar para sobreviver.

Mas não lhe pode dizer para que e como deve viver. 

A Cultura compreende o patrimônio tradicional de normas, dou-
trinas, hábitos, acúmulo do material herdado e acrescido pelas aporta-
ções inventivas de cada geração. E cada geração faz convergir elementos 
de outras culturas circunjacentes ou longínquas, julgadas capazes de au-
xílio e avanço na terra natal.

Civilização não é Cultura ou reunião de Culturas. Compreende-as, 
determina a forma assimilativa, orienta, dá-lhes a tonalidade, feição, as-
pecto nacionais.

CIVIS, o cidadão, faz nascer  Civilização, Civilidade, Civismo. Estes 
vocábulos decorrem de ação espiritual, aproximativa, relações huma-
nas, projeção imanente da dignidade, soberania e domínio do elemento 
moral, disciplinando as maneiras, consagrando o amor à Pátria numa 
arte de exercer os direitos com o respeito pelos alheios.
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Se uma Civilização fosse a súmula ou o aglomerado harmônico 
das Culturas, podia transmitir-se na proporção dos seus elementos 
componentes.

A transmissibilidade dos elementos culturais não é sinônimo de 
transferência de Civilização. Pode um povo receber de outra parte vultosa 
de técnicas e mesmo processos de organização social, linguagem até, sem 
que fique possuindo características reais da civilização do centro comuni-
cador. O Canadá, Austrália, República Sul-Africana têm fisionomias pró-
prias que não se confundem com a intensa aculturação dos empréstimos 
ou dádivas culturais da Grã-Bretanha. A semelhança dos padrões cultu-
rais, em todos os países, numa unidade que já surpreendia Guizot, jamais 
conseguiu apagar as “permanentes psicológicas que dão a consistência e 
forma inconfundível a cada território possuído por uma etnia. Nem a vi-
zinhança ou continuidade da influência, mesmo étnica, unificam os po-
vos. A Holanda é tão distante da Bélgica e da Alemanha quanto a Suécia 
da Noruega e esta da Dinamarca, a Finlândia da Rússia, o Brasil de Por-
tugal. A Espanha manteve-se varando os turbilhões e as nações, surgidas 
na América do seu esforço, imitam-na mas não a copiam, irmanando-se 
na morfologia cultural.

Há sempre algo de COMUM e muito de PECULIAR em cada 
grande grupo humano, sedentário e secular em sua construção 
social. As nações semelham elas próprias. Este índice diferencial, esta 
marca coletiva, indisfarçável, visível através das idades, denuncia o 
NACIONAL, fixando a paisagem do país. É a sua Civilização. O que se 
transmite é a Cultura.
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Um homem pode sofrer operação plástica e modificar o rosto. Um 
povo não muda a fisionomia. A fisionomia de um povo é a sua Civiliza-
ção. Sua alma, potência, força anímica.

E também indefinível estado psicológico, moral, sensível em todas 
as manifestações da atividade nacional, que encontramos, compreen-
demos, passando de um a outro país. Do Uruguai à Argentina. Da Es-
panha a Portugal. Da França à Itália. Da Suíça à Alemanha. Do Chile 
ao Peru. Do Canadá aos Estados Unidos. As impressões se irradiam da 
Civilização e não das Culturas destes países. 

Complexo plástico de mentalidade e normas que se fixa, no ál-
veo da ação coletiva. Vive e se perpetua pelo sangue, herança moral, 
educação doméstica, o poderoso folk-lore, crenças, as modificações 
populares no corpo teológico de todas as religiões, o clima social e, 
acima de tudo, pela cristalização  secular ou milenar do pensamento 
geral, do julgamento, das soluções, formando o próprio firmamento 
da Mentalidade sob a qual passam as constelações e as ventanias do 
Efêmero e do Duradouro.
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Só a Civilização admite fusão, coesão, adaptabilidade das Culturas. 
Noé representava a Civilização, empregando as mil Culturas, os recur-
sos técnicos, para construir a Arca, fazê-la flutuar e enchê-la de todas as 
espécies animais.

Um namoro, o processo amatório de uma conquista feminina, é 
uma técnica da cultura de Seduzir. Um lar é uma Civilização.

A Cultura é sempre uma fórmula aquisitiva, conquista, movimenta-
ção de conhecimentos, ação imediata, constante, utilitária. Civilização é 
sensibilidade, dogma tradicional, mistério da união, dando a impressão 
da cor equilíbrio do conjunto ao ramalhete de flores distantes.

Universidade veio do jurídico UNIVERSITAS, comunidade, con-
gregação, subentendendo hierarquia, disciplina, unidade moral e con-
duta específica, destinada a uma “norma” universitária que é a sua razão 
espiritual de exercício no campo da função educacional.

Precisamos de quem atenda aos enfermos, erga edifícios, estradas, 
pontes e túneis, manipule (agora com o luxo diluvial dos remédio feitos, 
“oficinais”, quase ninguém reclama os velhos “magistrais” de outrora, 
julgados infalíveis e sem consequências maiores), manipulando nos la-
boratórios e farmácias, dê assistência ao Social, conheça Odontologia, 
as Línguas Neolatinas, Geografia, História, em cursos especializados, e 
ainda a ciência da Economia e Finanças, Belas-Artes, Música, mas “tudo 
isto e o Céu também” pedimos, numa exigência acima das formas posi-
tivas das Culturas indispensáveis nesta segunda metade do século XX. 
No ano 2059 as solicitações serão diversas, mas as “clássicas” continua-
rão inalteráveis como rochedos n’água corrente.
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Todos esses conhecimentos deverão ter uma aplicação em novas 
dimensões, atendendo-se aos que dizia Santa Teresa de Jesus, a Grande: 
- AUNQUE CREO QUE EN CADA COSITA QUE DIOS CRIO HAY 
MAS DE LO QUE SE ENTIENDE...

Uma Universidade é uma escola perene de pesquisas. Olhando a 
bibliografia pública e anunciada nas revistas universitárias, vemos real-
mente a universalidade das buscas em todos os recantos da terra. Tudo 
é objeto da curiosidade, estudo demorado, comparação experiência, ve-
rificações, tempo, dinheiro, dedicação. Estes trabalhos, de vidas inteiras 
a eles consagrados, não terão notoriedade estrondosa, fama universal 
popularidade carinhosa e total de “astro” do cinema, “estrela” de rádio e 
“ás” de football. Ficarão no círculo limitado dos leitores e dos colegas da 
especialização ou gênero. Tanto mais se sobe intelectualmente mais se 
aproxima da solidão mental, sola beatitude, povoada de pensamentos 
divinos e silenciosos.

Mas não vamos esperar senão uma percentagem mínima de estu-
dantes diplomados, capazes de renunciar ao Êxito para dedicar-se às 
alegrias humildes e gloriosas da pesquisa obstinada e tranquila, pagan-
do-se com as alegrias do trabalho realizado.

O essencial é incutir-lhes no coração a permanência de outros valo-
res não coroados pela fortuna financeira ou prestígio social, bem maio-
res e mais valiosos que os nomes notados em nossas leituras e escutas.

Dizer-lhes que, formados, tenham o ganho, os salários, o pagamen-
to, como uma razão lógica, um elemento natural mas nunca o destino 
social da profissão. Afirmar-lhes que a pobreza de Pasteur, de Beetho-
ven, de Darwin, é mais generosa, eterna e pura que as riquezas alucina-
das, terminantes no enfaramento cerebral, na melancolia incurável de 
não poder digerir o mundo econômico.
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A Universidade deve valorizar, estudar, defender a Civilização do 
Brasil. Primeiro porque é bela, sugestiva, original, humana. Segundo 
porque é a nossa. Conhecê-la, amá-la, compreendê-la pela sua pesquisa 
que fatalmente terá de fazer em sua vida profissional, no contacto dos 
problemas a resolver desde o cálculo de resistência de materiais até a 
redução de uma pulpite rebelde.

Ter o sentimento da solidariedade humana, a compreensão ime-
diata de fatores universais que atuam perto de nós e em nós mesmos. 
Sentir-se parte no Mundo, não entre os Homens mas com os Homens. 
Que o solidarismo humano não é determinismo político mas dogma di-
vino de fraternidade. Conservar o zelo em admirar as tarefas estranhas 
à sua profissão. Julgar úteis todos os que trabalham. Manter o que José 
Enrique Rodó dizia constituir o mais alto índice da inteligência pura, el 
dom de admirar. Não crer que vão faltar estrelas no Céu porque estudam 
algumas delas. Crer que as galáxias luminosas, no curvo e misterioso 
mundo sideral, darão motivo à existência de muitas gerações de astrô-
nomos. Que o temário no Mundo nunca se esgotará. Que haverá eter-
namente assunto para estudo e glória. Que o mar não diminuirá pela 
passagem de navios e pelo canto dos poetas que dele se enamoraram. 
Nem o firmamento. Nem o seio da terra. Nem o infinitamente pequeno.

Valorizar o Brasil para que possamos ser dignos colaboradores no es-
forço cultural do Mundo, levando ajuda de nossa competência. Preparar-
mo-nos excelentemente para resistir às rivalidades e às concorrências. Lem-
brar que, espiritual, étnica e biologicamente, não temos elementos negativos 
que impossibilitem ou limitem a nossa percepção e aquisição científica. 

Somos iguais aos outros. Nem mais e nem menos. Nas virtudes e 
nos defeitos, nas proporções relativas ao tempo de existência e densida-
de demográfica. 

 



48

UNIVERSIDADE E CIVILIZAÇÃO



49

LUÍS DA CÂMARA CASCUDO



50

UNIVERSIDADE E CIVILIZAÇÃO



45

LUÍS DA CÂMARA CASCUDO

Não esquecer que somos portadores de uma missão de Cultura, de-
votos de sua multiplicação, mas intérpretes e filhos de uma Civilização 
cristã que em nós se propaga e permanece.

Nesta permanência reside o prestígio de nossa credencial no mun-
do. Água para o Mar universal guardando a fidelidade das pequeninas 
fontes iniciais e distantes. Abelhas com liberdade de escolha do mate-
rial florido mas o mel com o sabor genuinamente brasileiro. Homens 
do Mundo mas espíritos memorizados por um território. Raiz imóvel e 
fronde projetada no espaço. Como na divisa da Universidade de Buenos 
Aires: PEDES IN TERRA AD SIDERA VISUS – os pés na terra e os 
olhos nas estrelas.

Não olvidar a universalidade do interesse por tudo que seja huma-
no e ligado à dignidade do Espírito, da Personalidade, Justiça, a Liber-
dade, o Respeito, o Decoro, a Tranquilidade Moral.

Assim a missão universitária, sua alma, é preparar os valorizadores 
da Civilização Brasileira, ampliadores das Culturas, em serviço da Hu-
manidade.

O que faz a durabilidade, a vida infinita, o prestígio crescente de 
uma Universidade não é o seu corpo docente, o bem-estar das instala-
ções, o convívio nos currículos, os laboratórios, bibliotecas, inquéritos, 
debates. É o conjunto destes fatores no tempo. A Universidade se perpe-
tua pela sua influência. É o prolongamento da presença no espírito do 
aluno diplomado, liberto da rotina, já na plenitude das funções práticas, 
distante, mas fiel à Colmeia sem possibilidade de uma força coerciva 
prendê-lo ao passado estudantil. Nele, a Universidade existe como uma 
grandeza normativa, linha de direção, azimute de marcha, marcando as 
derivas, o que deve ser evitado ou seguido.
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Se uma Universidade não consegue permanecer n’alma daqueles 
que a deixaram, findos os cursos, falhou na essência vital da própria 
finalidade. Ela deve ser, realmente, mais poderosa na transfiguração da 
saudade, quando já não mais constitui uma obrigatoriedade. Já não é 
um Direito de estudar mas um Dever, Dever de afeto, de respeito, de 
fidelidade na aplicação das Culturas aprendidas.

Lembremo-nos também que os nacionais de todos os países têm 
denominações étnicas. Nós somos os únicos significando uma profis-
são. Brasileiro, no século do Descobrimento, era o homem que traba-
lhava o Pau-brasil. Cortava, arrumava, transportava ibirabitanga para a 
exportação. Iam as naus, gemente nos alísios o velame bojudo, carrega-
das de Pau-brasil, esforço dos brasileiros.

Também viviam milhões de papagaios. Tão abundantes e formo-
sos que se tornaram produção regular para o mercado europeu. Deram 
mesmo, num momento da cartografia quinhentista, nome ao Brasil, jul-
gado ilha: INSULA PAPAGALORUM – ilha dos papagaios.

A missão da Universidade é prestigiar a velha vocação brasileira 
do Trabalho. Brasil, Terra de Trabalho, afastando o sedutor namoro da 
ilha dos Papagaios, palrantes, atraentes, imitadores eternos de todos os 
idiomas, de todos os ruídos, de todas as sonoridades, sem que mais pos-
suam canto e ritmo próprios, perdidos dispersados pelo uso diário e se-
cular do plágio. Melhor é um pássaro com a monotonia do canto único 
e seu do que esta soberba ave vitoriosa na polifonia fraudulenta de suas 
contrafações repetidas.

Possa, sob os auspícios destas evocações, reminiscências e sauda-
des, erguer-se, instalar-se, caminhar a Universidade do Rio Grande do 
Norte para o futuro, pairando sobre todos nós num signo tranquilo e 
constante de bênçãos – AS PROMESSAS DIVINAS DA ESPERANÇA!
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