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A propósito das universidades portuguesas

S
eria um equívoco pensar 

que os problemas nas 

universidades portuguesas se 

limitam às privadas. Basta ler 

dois artigos recentes do prof. 

Ramada Curto, no suplemento 

ípsilon deste jornal, em 

4/5/12 e 13/7/12, assim como 

as crónicas de Manuel Loff , 

também no PÚBLICO, de 

7/6/12 e 19/7/12, para concluir que assim 

não é. Este último refere justamente a 

incongruência de uma afi rmação recente 

do reitor da Universidade do Porto, 

segundo a qual os portugueses se deviam 

calar durante seis meses porque “o país 

está a atravessar uma fase em que todos 

se deviam calar”. Vindo de onde vem, 

revela um espírito de subserviência que 

faz lembrar o regime de Salazar e Caetano. 

Manuel Loff  critica ainda, com razão, o 

director da Faculdade de Economia da 

Universidade Nova de Lisboa, quando este 

lamenta que as democracias favoreçam 

amplamente o statu quo, impedindo a 

implementação das reformas ultraliberais. 

Assim como as consequências do 

subfi nanciamento, que levam a um 

aumento exponencial das propinas e à 

quase obrigatoriedade de entregar um 

diploma a quem dispensou vários milhares 

de euros. Quanto a Ramada Curto, os seus 

artigos são muito esclarecedores sobre a 

mediocridade que existe nas universidades 

públicas, a pobreza das bibliotecas, 

substituídas pela Internet, que se pensa 

colmatar as falhas existentes, o clima 

de compadrio e clientelismo existente 

no recrutamento de docentes, que aliás 

vem do antigo regime, como também 

explica Loff  quando se refere à criação das 

universidades privadas. 

Sobre isto posso dar o meu testemunho. 

Formei-me essencialmente na 

Universidade Livre de Bruxelas (ULB), 

cidade para onde tinha ido em Janeiro 

de 1989, como funcionário da Comissão 

Europeia, e onde vivi 15 anos. Em 1990, 

com 45 anos, e no auge das grandes 

mudanças geopolíticas que se estavam a 

verifi car, regressei à universidade como 

trabalhador-estudante, inscrevendo-

me na licenciatura de Ciências Políticas 

e Relações Internacionais. Em poucas 

semanas e com os certifi cados de estudos 

que levei de Portugal, permitiram-me 

o ingresso no 3.º ano do curso, que era 

então de quatro anos. As aulas, dadas 

em francês, obrigaram-me à redacção de 

dezenas de trabalhos nessa língua para as 

40 disciplinas que tive de completar nesse 

período, 10 em cada semestre, incluindo 

uma tese fi nal e exames também em 

duas outras línguas, inglês e espanhol. 

No ano lectivo de 1993-94, inscrevi-me 

num mestrado em Política Internacional, 

completando-o dois anos depois. Quando 

regressei a Portugal, em fi nais de 2002, 

verifi quei que a entrada como docente nas 

universidades públicas me estava vedada, 

apesar dos estudos efectuados em Bruxelas 

e da importante experiência adquirida na 

Comissão Europeia. O actual vice-reitor da 

Universidade Nova 

de Lisboa disse-me 

na altura, então 

responsável pelo 

Departamento de 

Estudos Políticos, 

que só podiam ser 

admitidos docentes 

com doutoramento, 

o que verifi quei 

mais tarde não 

ser verdade. 

Confrontado 

por mim, 

posteriormente, 

sobre a existência 

de professores sem 

doutoramento, 

afi rmou que 

isso se devia às 

novas condições 

introduzidas 

pela Declaração 

de Bolonha, o 

que também 

não era verdade. 

Não pensando prosseguir estudos 

universitários, mas instigado pela obra 

entretanto publicada, em 2004 (depois da 

segunda intervenção militar dos Estados 

Unidos no Iraque), por um professor 

italiano da ULB, Mario Telò, intitulada 

L’Europa Potenza Civile, inscrevi-me em 

2006 no doutoramento em Relações 

Internacionais da Universidade Nova de 

Lisboa, que à época não tinha qualquer 

programa organizado. Benefi ciando 

de uma bolsa, fui para o Instituto de 

Estudos Europeus de Bruxelas, na ULB, 

em 2008, como investigador-visitante, 

o que me permitiu fazer todo o trabalho 

de investigação sobre o tema que me 

interessava: o da comparação entre 

a componente militar da construção 

europeia, que tinha começado há 60 

anos, depois interrompida, mais tarde 

retomada, e a identidade da Europa como 

Potência Civil. Esta entendida como a 

utilização de meios pacífi cos e civis para 

atingir os objectivos de democratização, 

não só no seu próprio território como 

em países terceiros, mercê da sua 

infl uência e dos programas de apoio há 

várias décadas implantados. Ao mesmo 

tempo, comparava este método de 

democratização com o da utilização de 

meios militares pelos Estados Unidos da 

América para atingir os mesmos fi ns, como 

aconteceu no Iraque. Durante o ano de 

2008, em Bruxelas, consultei bibliotecas e 

arquivos da universidade e das instituições 

Sobre a Europa 
Potência 
Civil foram 
publicadas 
muito poucas 
obras não só 
em Portugal, 
como no 
estrangeiro

Investigador e doutorado em Relações 
Internacionais, antigo funcionário da 
Comissão Europeia

europeias, participei em dezenas de 

colóquios, seminários e conferências 

com autores representativos das 

principais correntes teóricas das Relações 

Internacionais. Regressei com quilos de 

documentos e dezenas de livros daqueles 

autores e de outros, cujas obras, na sua 

maior parte, não existem nas bibliotecas 

portuguesas, nem mesmo em tradução. 

Em 2009 e 2010, dediquei-me à redacção 

do trabalho, que entreguei na Universidade 

Nova de Lisboa em Maio de 2011. Estive 10 

meses a aguardar a prestação de provas, 

o que aconteceria em 24 de Fevereiro de 

2012. Qual não é o meu espanto quando, 

nessa ocasião, depois de uns estritos 15 

minutos, contados ao cronómetro, que me 

concederam para fazer uma apresentação 

do trabalho, a primeira arguente do 

júri, da Universidade do Minho, me 

bombardeou com dezenas de perguntas 

exclusivamente sobre metodologia, 

ultrapassando em mais de 20 minutos 

o tempo que lhe tinha sido concedido, 

sem nenhuma advertência da presidente 

do júri, ao contrário do que acontecera 

comigo, tentando assim minimizar o 

meu trabalho, sem nunca tratar ou pôr 

em questão os importantes temas por 

mim investigados e desenvolvidos, que 

acima resumi. A segunda arguente, da 

Universidade de Coimbra, fez apenas 

meia dúzia de perguntas, a maior parte, 

também, não relacionada com o tema 

central da tese. 

Sobre a Europa Potência Civil foram 

publicadas muito poucas obras não 

só em Portugal, como no estrangeiro. 

O facto de não existir bibliografi a em 

Portugal não deveria ser impeditivo que 

o tema fosse discutido numa prestação 

de provas de doutoramento, até porque 

a tese foi entregue quase um ano antes. 

Mas assim aconteceu, numa tentativa 

de minimizar um trabalho original e de 

alguma raridade na academia portuguesa. 

Numa universidade pública onde, no 

curso de Relações Internacionais, cuja 

produção teórica é cerca de 90% em 

língua inglesa, existem professores que 

não dominam aquela língua, outros não 

concluíram estudos universitários nesta 

área ou foram recrutados por amiguismo, 

por pertencerem à maçonaria ou por 

quaisquer outras razões obscuras. Assim 

vai o ensino universitário em Portugal.

P.S.: Esta tese pode ser consultada online 

em RUN, Repositório da Universidade Nova, 

autor: Costa, José Manuel de Barros Pereira
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