A NATUREZA INSTITUCIONAL DA
UNIVERSIDADE LUSIADA
Jose Joao Gon<;alves de Proen<;a 1

A Universidsde Lusiada nao nasceu por acaso,nem foi o produto da decisao
unilateral de urn orgao superior.
0 seu processo de cria<;ao foi simultaneamente mais simples e complexo.
Mais simples, porque isento das interven<;oes multiplas que em geral ocorrem em
casos semelhantes. Mais complexo pela peculiaridade das suas fun<;oes e abrangencia de resposabilidades assumidas por agentes muito demarcadas entre si.
Trata-se do chamado processo institucional que geralmente acontece quando urn
determinado grupo social e chamado a satisfazer necessidades colectivas atraves
da cria<;ao de organismos adequados e correspondentes normas indispensaveis a
sua genese e funcionamento. Ao organismo da-se em geral a designa<;ao de institui<;ao e as respectivas normas, a de regras institucionais,que tern como caracteristica fundamental, a de serem de gera<;ao espontanea, sem interven<;ao superior
e, como tais, se imporem a aceita<;ao dos pr6prios poderes constituidos.
E foi isso que precisamente aconteceu corn a Universidade Lusiada e havia
sucedido ja, seis seculos antes, corn a cria<;ao da primeira universidade portuguesa nascida sob a designa<;ao de Estudos Gerais.'mais tarde sediados definitivamente em Coimbra.
Num e noutro caso, a iniciativa partiu de urn grupo limitado de intelectuais
que ap6s ter chamado a si a responsabilidade de cria<;ao de urn novo estabelecimento de ensino, solicitou e obteve a aceita<;ao e beneplacito do poder publico,
repectivamente em 28 de Junho de 1986, e 1 de Mar<;o de1290
Pela sua especificidade, o processo de cria<;ao geracional em causa justifica
urn pouco mais de esclarecimento, pondo em destaque algumas das suas caracteristicas essenciais.
Acentua-se antes de mais a sua caracteristica institucional,merce da qual o
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organismo assim gerado passa a assumir poderes autonomos de orienta<;:ao, confiados naturalmente aos respectivos membros instituidores. 0 mesmo acontecendo corn as regras assim estabelecidas e aceites pelo proprio Estado,que desse
modo assume o dever de as respeitar e garantir na sua aplica<;:ao.
Sao exemplos paradigmaticos destas institu<;:i6es, os organismos criados em
dois dominios que aqui especialmente nos interessam, pelo relacionamento que
mantem entre si: o dominio das rela<;:6es de familiae o da transmissao geracional
de conhecimentos.
Come<;:ando pelas primeiras, ninguem duvida certamente de que independentemente da sua origem natural ou convencional (filia<;:ao ou casamento) as
institui6es familiares, antes mesmo da interven<;:ao regulamenter do direito, souberam criar as suas proprias regras de convivencia que o Estado depois se limitou a consagrar e eventualmente aperfei<;:oar em aspectos de maior exigencia.
Nao foi corn efeito o Estado que ensinou aos pais e filhos como constituir
a rela<;:ao parental, nem os direitos e deveres que por for<;:a dela os vincula reciprocamente, ou aos conjuges as obriga<;:6es que a rela<;:ao conjugallhes imp6e.
E dai tambem as limita<;:6es a que o proprio Estado fica obrigado nas suas interven<;:6es, impondo-se, da sua parte,conten<;:ao e respeito pela natureza institucional das rela<;:6es familiares, o que nem sempre acontece por raz6es meramente
politicas ou de conota<;:ao ideol6gica, como.por exemplo, quando se equipara a
instiui<;:ao conjugal. situa<;:6es que, embora similares, dela se distanciam quanta
ao seu objectivo natural de manuten<;:ao da especie humana. Haja em vista o caso
dos casamentos homossexuais e das uni6es de facto para finalidades meramente
animicas ou de natureza economica ..
0 que sucede corn as institui<;:6es familiares, pode afirmar-se, em certa medida, para as intitui<;:6es corn o proposito essencial da transmissao de
conhecimentos,normalmente designadas como institui<;:6es de ensino.
Tal como as familiares, estas institui<;:6es devem a sua origem nao a mera
vontade dos homens, mas a necessidade de transmissao geracional dos conhecimentos, indispensaveis nao so ao cumprimento normal das suas fun<;:6es, como
a propria sobrevivencia da colectividade. E como nas familiares, nao foi o Estado que ensinou como devem ser transnitidos os conhecimentos, criando, para
o efeito, as primeiras intitui<;:6es educacionais, que espontaneamente surgiram
no seio da familia ou de organiza<;:6es privadas naturalmente vocacionadas para
esse efeito.
0 Estado so interveio muito mais tarde, quando por raz6es relacionadas
corn a reorganiza<;:ao da sociedade, se sentiu no dever de colaborar no desempenho dessas fun<;:6es ou decidiu chamar a si essa missao para melhor a poder
controlar e orientar em conformidade corn a sua programa<;:ao politica.
De urn e outro caso podemos citar exemplos extraidos da nossa propria
historia.
A natural aptidao da sociedade civil para o desempenho das fun<;:6es educativas e claramente comprovada pelo simples facto de tais fun<;:6es terem sido
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exercidas entre n6s, ate praticamente ao seculo XIX, por institui<;:6es privadas,
tanto a nivel primario e secundario como superior, situa<;:ao que s6 se alterou,
quanto ao primeiro nivel, por raz6es essencialmente religiosas, e quanto ao nivel superior, pela mera razao politica relacionada corn a decisao do Marques de
Pombal de, a semelhan<;:a do sucedido em Fran<;:a, corn Napoleao, ter chamado
a si toda a responsabilidade pela estrutura<;:ao e orienta<;:ao da Universidsde de
Coimbra, a (mica institui<;:ao de ensino superior entao existente entre n6s.
Situa<;:ao que se manteve praticamente ate aos nossos dias, melhor dizendo,
ate ao dia 28 de Junho de 1986, data em que foi definitivamente restabelecido
em Portugal, em toda a sua plenitude, o ensino universitario privado, merce da
cria<;:ao da Universida Lusiada ..
Justifica<;:ao bastante para a afima<;:ao de que corn essa cria<;:ao nao surgiu
apenas uma nova institu<;:ao universitaria, mas sim urn novo ciclo no ensino superior portugues, restituindo a sociedade civil a sua natural competencia e aptidao em tal dominio ..
De novo a simples invoca<;:ao da realidade nos ajuda a conclusao.
Enquanto no ensino primario e secundario a docencia assenta fundamentalmente na transmissao de conhecimentos mais ou menos estabelecidos, utilizando para o efeito metodos comprovados e tanto quanto possivel uniformes., no
ensino superior tais exigencias de uniformidade e comprova<;:ao perdem rigides
para, quando muito, assumirem apenas a fei<;:ao de tendencias que assegurem
indices de aceita<;:ao mais ou menos generalizada sem prejuizo da capacidade de
inova<;:ao que todo o ensino universiario deve possuir.
Na sua essencia, o ensino superior e dominado pelo principio da "libertas
docentia" susceptivel de garantir a permanente preocupa<;:ao de comprova<;:ao
das conclus6es cientificas e sua justifica<;:ao, pouco conciliaveis corn metodos ou
poderes que cerceiem a iniciativa individual de contesta<;:ao do saber estabelecido
ou seu aperfei<;:oamento.
E dai a importancia que as universidades tern e sempre tiveram para o progresso e desenvolvimento das sociedades, marcando de forma indelevel a sua
estrutura cultural a todos os niveis, do social ao econ6mico, e em termos tais que
nao raramente podem ser responsabilizadas pelo respectivo regime socio politico. 0 que, se por urn lado enfatisa a sua missao, agrava por outro as suas resposabilidades, tanto maiores quanto maior for a sua capacidade de interven<;:ao
Isto se diz para por em destaque as especiais exigencias da fun<;:ao universitaria, nao sendo dificil aferir a rela<;:ao entre o seu grau de autenticidade e a sua
maior ou menor independecia da estrutura social em que esteja inserida,tanto em
termos cientificos como funcionais.
Aspectos que naturalmente privilegiam o ensino superior privado, nao s6
pela sua natural autonomia relativamente a qualquer enquadramento que nao
seja determinado pelos seus pr6prios objectivos, mas tambem pelos metodos que
normalmente adopta para o seu desempenho, em geral relacionados corn estruturas associativas, cooperativas ou fundacionais, essencialmente caracterizadas
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pela preocupa<;ao de autogestao, como acontece corn a Universidade Lusiada,
que tendo come<;ado por ser uma cooperativa se transformou mais tarde numa
funda<;ao.
Orienta<;ao que pelas suas vitualidades auton6micas come<;a a seduzir
as pr6prias institui<;6es de ensino publico, como esta a suceder corn algumas das
nossas Universidade estatais ja transformadas em funda<;6es corn regime identico ao das Universidades institucionais. 0 que por si s6 representa o melhor
elogio que a se pode fazer ao metodo pedag6gico, adoptado pelas universidades
privadas ..
0 que permite ainda, talvez, acrescentar algo sobre o processo de recrutamento e forma<;ao do corpo docente no ensino superior, que durante algum
tempo se supos na inteira e perene dependencia do ensino publico, como aconteceu quando as institui<;6es privadas come<;aram a dar os primeiros passos.
Colabora<;ao que nao se pode deixar de reconhecer e agradecer, mas que se foi
devanecendo, corn 0 chamamento a fun<;ao docente dos mais qualificados diplomados, tal como no ensino publico, muitos dos quais integram ja corn exito os
respectivos quadros, beneficiando, para o efeito, da maior liberdade de actua<;ao
das estruturas privadas de ensino, quer no recrutamento pr6priamente dito, quer
na implanta<;ao de meios complementares de acesso aos graus academicos mais
elevados. Aspecto, este ultimo, em que a Universidade Lusiada se tern rvelado
muito empenhada, criando para o efeito cursos e outros meios especializados
de gradua<;ao academica.
A exposi<;ao que nos popomos fazer sobre as caracterfsticas e virtualidades
do ensino superior privado, reintroduzido em Porugal pela cria<;ao da Universidade Lusiada, em 1986, nao ficaria todavia completa se nao acrecentassemos, a
finalizar uma referenda a urn aspecto em que tais virtualidades eventualmente
mais se evidenciam: A sua capacidade de acompanhamento da evolu<;ao das condi<;6es econ6mico-sociais da sociedade, procurando por elas fazer o ajustamento
imediato do respectivo ensino, sem descurar a critica que essa mesma evolu<;ao
possa merecer.
Se isto e exacto em rela<;ao a qualquer ramo de ensino das activadades econ6micas, pelo caracter mais in6quo da estrutura cientifica dos respectivos programas curriculares, a maior capacidade de adapta<;ao do ensino livre arealidade
revela-se sobretudo no dominio das ciencias sociais, por sua natureza mais dependentes e condicionadas pela evolu<;ao sociol6gica.
Pocurando exemplificar, e o que passa designadamento no sector das institu<;6es familiares, quando o Estado decide introduzir na sua estrutura inova<;6es
ou desvios que as possam afectar nos seus fundamentos ou objectivos essenciais.
Nao se ignora, como e evidente, que ao Estado, atraves do direito, compete
acompanhar a evolu<;ao natural das concep<;6es sociais,procurando ajustar por
ela a respectiva regulamenta<;ao juridica.
Uma coisa, porem, e esse acompanhamento, em regime de permanente
interac<;ao, entre o direito e a evolu<;ao social, e outra, muito diferente, sucede
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quando o Estado exarbita de tal fun<;ao e se serve da sua competencia regulamentar
para far<;ar a propria evolu<;ao social, de modo a obter objectivos politicos, nem
sempre desejados ou conformes corn a sua natureza.
Sujeitos embara a criticas, nao hesitamos em trazer a cola<;ao, como exemplos do que acabamos de afirmar, os atropelos que nos ultimos tempos se tern verificado entre nos, precisamente no dominio das rela<;oes familiares, em aspectos
que poem claramente em causa a sua estabilidade, indispensavel ao equilibrio e
sustenta<;ao da especie humana.
E nem sequer vale a pena trazer para aqui os argumentos de ordem etica e
sociologica que se opoem a tais agravos, facilitando a dissolu<;ao, sem justifica<;ao e compensa<;ao adequadas, da institui<;ao conjugal, ou impondo-lhe estatutos
que nao se ajustam a sua finalidade essencial.
Em lugar de todos esse argumentos, basta citar urn simples dado estatistico
de ordem demografca que aponta, para a popula<;ao partuguesa, urn decrescimo
de 50% ate ao fim do seculo.Decrescimo em grande parte devido a desvaloriza<;ao da institui<;ao familiar, em nome de interesses individuais ou politicos nem
sempre legitimos e de valia claramente inferior aos interesses que por tal modo
sao sacrificados, pondo em causa a subsistencia da propria comunidade humana.
Nao e aqui o lugar adequado para comentar todos estes factos, que apenas
citamos para demonstrar as virtualidades do ensino superior privado, evidenciando a sua maiar capacidade para intervir, na analise sociologica da vida comunitaria, como tern sido desde sempre missao priveligiada das Universidades.
E ao faze-lo apenas nos baseamos na sua maiar liberdade de actua<;ao e ausencia
de limita<;oes impostas par qualquer tutela que nao seja a da sua propria natureza institucional. Nao se esque<;a, a proposito, que grande parte das altera<;5es
introduzidas na estrutura juridica da institui<;ao familiar sao de natureza legal,
provenientes de orgaos do sector publico a quem igualmente compete tutelar
os estabelecimentos de ensino de identica natureza, par isso mesmo dotados de
menor capacidade critica.
Razao pela qual, guardadas as distancias, nao podemos deixar de augurar
para o ensino privado e em especial para a Universidade Lusiada importante
papel na estrutura<;ao sociologica da comunidade nacional, quer pela transmissao do saber, quer pelo sentido critico da sua preocupa<;ao de salvaguarda dos
superiores interesses dessa comunidade.
Para o que, como e logico, nao bastam, os 25 anos ja decarridos, que, como
acontece corn as pessoas, constituem apenas o periodo prodromico necessaria a
obta<;ao da maioridade ..
Verdadeiramente so agara come<;a a ser aceite, em plenitude, a sua afirma<;ao no contexto do ensino superior nacional,solidamente alicer<;ada ja, no en tanto, em cerea de 30.000 licenciados nas mais diversas especialidades, saidos das
tres sec<;5es da Universidade Lusiada, em Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicao
(e pena e que o nao seja tambem em Coimbra onde estsve para ser instalada). A
que incontestavelmente se junta o prestigio pedagogico-cientifiico que come<;a a
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ser alcan<;:ado pelo nosso ensino e bem expresso na bibliografia original ja publicada pelos docentes das disciplinas curriculares de cada curso, corn particular
expressao no curso de direito.
E incontestavel, corn toda a evidencia, que a perspectiva valorativa do ensino superior em Portugal pende ainda de modo muito significativo a favor do
ensino publico, claramente beneficiado pela exclusividade da sua interven<;:ao
durante mais de dois seculos, pelo que nao pretendemos corn as referencias feitas
por em causa a excelencia da sua afirma<;:ao, mas apenas evidenciar as virtualidades do ensino privado a nivel universih1rio, bem demonstradas, de resto, pela
panoramica internacional desse ensino, onde brilham como estrelas de primeira
grandeza as mais qualificadas Universidades do mundo ocidental, como sejam
as universidades norte americanas de Harvard e Columbia, as Universidades
inglesas de Oxford e Cambridge, a Universidade francesa da Sorbonne e a Universidade belga de Lovaina, para s6 citar as mais conhecidas, todas de origem e
essencia privatistica.
Repare-se que nao estou a invocar aqui a perspectiva que me e mais cara no
dominio da estrutura<;:ao cultural dos povos, a perspectiva hist6rica, rememorando os prim6rdios da civiliza<;:ao ocidental, desde a Academia de Platao e o Liceu
de Arist6teles, passando pela Universitas Boloniensis de lrnerio, ate acria<;:ao dos
nossos Estudos Gerais, em 1290, a pedido de desassete eclesiasticos, tudo iniciativas de pendor privado, pondo em destaque uma realidade que me e tambem
muito cara, e se concretiza na inteligencia que brota naturamente dos homens
individualmente considerados, para se converter depois na expressao colectiva
do pensamento publico
E, mais nao acrescentaremos, esperando corn o que fica dito ter prestado
tambem a homenagem devida aos fundadores da Universidade Lusiada, cujos
nomes, gostaria ver perpetuados de forma indelevel, para que no futuro nao se
pense que a Universidade Lusiada nasceu por acaso.
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