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JUSTIÇA, CIÉNCIA tICA. COM TEMPERO 

Ensino Superior sem Dirigentes Eleitos pela Democracia Produzirá Ditadores 

GONÇALO 5. DE MELLO 
BANDEIRA' 

i a devida altura aler-
tamos para o perigo 
para a Cultura da 
Democracia Portu-

 

esa começando den-
tro das Instituições Públi-
cas de Ensino Superior, U 
niversidades e Politécni-
cos — que é o facto de exis-
tir uma esmagadora maio-
ria de cargos de nomeação 
e não de eleição democrá-
tica. Isto não significa que 
em certos casos não possa 
existir uma coincidência 
entre a pessoa nomeada 
e a sua mais alta compe-
tência e popularidade sé-

  

ria e honesta entre os co-
legas. Mas isso é apenas 
uma coincidência e de-
masiadas vezes uma ex-
cepção. Poderíamos dar 
aqui exemplos objecti-
vos. Está em causa o Inte-
resse Público e a melhor 
gestão dos dinheiros pú-
blicos. Se as instituições 
públicas de Ensino Supe-
rior querem promover —
não apenas dando uma 
imagem — da democra-
cia não só aos mais jovens, 
mas também de verdadei-
ra formação democrática, 
têm que promover a de-
mocracia participativa in-
terna. Vejamos o que nos 
diz a Mãe&Pai das Leis? 
O art. 2° da Constituição, 
«Estado de direito democrá-
tico /A República Portugue-
sa é um Estado de direito 
democrático,  baseado na 
soberania popular, no plu-
ralismo de expressão e orga-
nização política democráti-

  

cas, no respeito e na garantia 
de efectivação dos direitos e 
liberdades fundamentais e 
na separação e interdepen-
dência de poderes, visando 
a realização da democracia 
económica, social e cultural 
e o aprofundamento da 
democracia participati-
va». Quanto à soberania e 
legalidade, art. 3°: «O Es-
tado subordina-se à Consti-
tuição e funda-se na legali-
dade democrática».  Art. 
6°, «Estado unitário»: 4. O 
Estado é unitário e respeita 
na sua organização e funcio-
namento o regime autonómi-
co insular e os princípios da 
subsidiariedade, da autono-
mia das autarquias locais e 
da descentralização de-
mocrática da administra-
ção pública».  Art. 7°/5 da 
Constituição: «Portugal em-
penha-se no reforço da iden-
tidade europeia e no fortale-
cimento da acção dos Estados 
europeus a favor da demo-

  

cracia, da paz, do progres-
so económico e da ustiça nas 
relações entre os povos». Ou o 
art. 7°/6: «Portugal pode, em 
condições de reciprocidade, 
com respeito pelos princípios 
fundamentais do Estado de 
direito democrático ...».  O 
art. 8°: «As disposições dos 
tratados que regem a União 
Europeia e as normas ema-
nadas das suas instituições, 
no exercício das respectivas 
competências, são aplicá-
veis na ordem interna, nos 
termos definidos pelo direi-
to da União, com respeito pe-
los princípios fundamentais 
do Estado de direito demo-
crático». No art. 9°, «b) Ga-
rantir os direitos e liberdades 
fundamentais e o respeito pe-
los princípios do Estado de 
direito democrático»;  «c) 
São tarefas fundamentais do 
Estado»: «c) Defender a de-
mocracia política,  asse-
gurar e incentivar a parti-
cipação democrática dos  

cidadãos na resolução dos 
problemas nacionais». Art. 
10° quanto ao «Sufrágio 
universal e partidos polí-
ticos»: «2. Os partidos polí-
ticos concorrem para a orga-
nização e para a expressão da 
vontade popular, no respeito 
pelos princípios da indepen-
dência nacional, da unida-
de do Estado e da demo-
cracia política».  De acordo 
com o art. 19°/2: «O estado 
de sítio ou o estado de emer-
gência só podem ser declara-
dos, no todo ou em parte do 
território nacional, nos casos 
de agressão efectiva ou imi-
nente por forças estrangeiras, 
de grave ameaça ou pertur-
bação da ordem constitu-
cional democrática ou de 
calamidade pública».  Art. 
33 °/8: «É garantido o direi-
to de asilo aos estrangeiros e 
aos apátridas perseguidos ou 
gravemente ameaçados de 
perseguição, em consequên-
cia da sua actividade em  

favor da democracia, da 
libertação social e nacional, 
da paz entre os povos, da li-
berdade e dos direitos da 
pessoa humana». Etc. etc.. 
Neste contexto, todos os 
estatutos internos do en-
sino superior público de-
veriam proibir cargos in-
ternos de nomeação e ser 
a favor da eleição demo-
crática.  A possibilidade de 
vira existir uma outra di-
tadura em Portugal e em 
outros países da UE não 
desapareceu para sempre. 
As lições da História e Fi-
losofia — ciências não por 
acaso perseguidas — não 
deixam dúvidas  
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