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Opinião 
Guilherme 
«Oliveira Martins 

A lição de um humanista 

A

m 

apresentação do quarto volu-

 

me da obra completa do hu-

 

anista Femão de Oliveira (c. 
507-c. 1585), livro da Fábrica 

dasNaus (c. 1580), integrado no plano 
de edições da Fundação Gulbenkian, 
que ocorreu naAlfilndega Régia deVila 
do Conde, constituiu um ato simbólico 
bem ilustrativo da afirmação conhecida 
de Duarte Pacheco Pereira, seguida por 
Camões, segundo a qual a experiência é 
madre de todas as cousas, por ela soube-
mosradicalmente a verdade". AAIrande-
ga Régia, que hoje alberga o Museu da 
Construção Naval, está no centro da 
zona ribeirinha deVda do Conde, tendo 
sido criadapor carta de lei de D. João II 
de 27 de fevereiro de 1487. O Museu 
abrange a invocação histórica da Via do 
Conde quinhentista, a história daAlfân-
dega local e do seu funcionamento, a 
memória da construção naval, os tipos 
de barcos construídos em Vila do Conde 
e os respetivos processos de construção. 
Assim, quando falamos da Fábrica das 
Naus e do seu autor, reportamo-nos a 
uma obra pioneira, de um humanista 
que nos legou umapeciosa memória 
sobre a arte dasnavegações. 

A edição, integrada na secção de Cultu-
ra Portuguesa do plano de edições, é diri-
gida porJosé Eduardo Franco, contando 
coma coordenação, estudo e anotações 
deAntónioFaraz do Carmo, Filipe de 
Castro e do saudoso Francisco Contente 
Domingues. Olivroconstitui o primeiro 
exemplo europeu de um manual de 
construção naval exclusivamente dedi-
cado a navios de akobordo para navega-
ção oceânica. São, aliás, preciosas as ilus-
trações que a edição contém. Encontra-
mos nesta obra umaparte do resultado 
do labor intelectual e prático do sai au-
tor. Se o livro ficou incompleto, pois lhe 
falta o conjunto de instruções para a 
construção do casco, em contrapartida o 
certo é que naparte inicial °escritor ftm-
damenta as condições do conhecimen-

 

G4 
"A experiência é madre 
de todas as cousas, por 
ela soubemos 
radicalmente a verdade:' 

to: "Andava estaarte às escondidas, enão 
vinha alume para se emendar e acres-
centarpelos juízos dos homens debos 
entendimentos, que o acostumam fazer 
nas outras artes, como eu desejo que se 
faça nesta daqui por diante, e que as pes-
soas que isto entenderem milhor qu'eu 
escrevam eemendem o que me a mim 
falta,porque nisso me farão honra, e não 
afronta; porquanto eu pretendo aprovei-
tar aos que desejam saber, e não preten-
do próprio louvor, nem interesse, mas 
antes para mim será glória e gosto dar eu 
causa a seapurar esta arte..." 

É a este mesmo humanista que deve-
mos a primeira Gramática daLingua-
gem Portuguesa (1536), que com a Gra-
mática dallogua Portuguesa (1540) de 
João de Barros constitui peça funda-
mental para a normalização do idioma 
pátrio tal como era falado, já numa evi-
dente maturidade, sobretudo se compa-
rada com os outros casos europeus. Ape-
sar de naturais limitações, Pernão de Oli-
veira foi umprolífero autor, dedicado a 
várias áreas do conhecimento, em:Arte 
da Guerra do Mar (também lançado em 
Vila do Conde), Viagem de Magalhães, 
Ars Naudcae História de Portugale Livro 
daAntiguidade Nascido em Aveiro, Pe-
drógão Grande ou Santa Comba Dão, 
como clérigo, formou-se na Ordem dos 
Pregadores, mas o seu caráter insubmis-
so levá-lo-ia a deixar os dominicanos. 
Luís Albuquerque caracterizaria o estu-
dioso como"aventureiro, genial e insub-
misso". Exerceu diversos oficios, como 
precetor de filhos de famílias da nobre-
za, mas também como piloto de navega-
ção na Europa e Norte de África, o que 
lhe permitiu desenvolva de um modo 
simultaneamente pedagógico, teórico e 
prático um papel relevante no avanço da 
cultura e da ciência no Renascimento. E 
destacam-se o seu pensamento avança-
do e o pioneidsmo cientifico e técnico, 
induindo a sua crítica ao esdavagismo, 
tendo sido duas vezes preso e condena-
do pela Inquisição emvirtude do seu in-
conformismo.A lição do humanistaper-
mite hoje seguirmos o seupercurso 
exemplar, sendo possível lermos em 
prosa a demonstração do avanço do sa-
ber no seu tampa 
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