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Mui to embora se possa considerar generalizadamente aceite o axio-

rna de que cabe

-

ga~ao,

a

Universidade a dupla missao de Ensino e Investi-

tern-se. aparentemente verificado

opiniao quanto

a natureza,

qrganiza~ao

diferen~as

importantes

de

e mode . de funcionamento da

componente Investiga9ao.
•

Deixando de lado os poucos casos em que a di vergencia
posi~oes ma~imalistaS OU

tada por

~e

susci

-

por carencia de _informa9ao,

to~

na-se notorio que a maioria das analises que tem incidido sobre o
caso portugues coinfidem sigJnificativamente quanto ao diagnostico
e tendem a diferir. na
gir uma

terap~utica

hierarquiza~ao

Ora, ·sendo urn
de naturalmente a

~ado

de

pela razao simples de ai se exi

p~ioridades.

adquirido que qualquer observador se ten-

c~nstituir e~

-

.
referencial, nao suxpreende

que

nas analises OU prof°stas sejam reflectidos os interesses e condi

-

cionalismos do Sist¢ma em que o observador . esta inserido.
.
Adoptando por ~onvenie11f 1a de raciocinio uma linguagem
matica, poder-se-ia dizer que, na pratica, e por necessidade

sist~

de

optar, as analises tendem a incidir sobre partes do todo, omitindo e minimizando, mas raramente antagonizando, as partes restan t e s. Assim

e

que

es~uematic~ente

se podem antever tipologias de

analises distintas envolvendp quer a inesgotavel problematica interna do Sistema de Investi~~ao Universitaria, quer as rela~oes
entre este Sistema e outros Sistemas com maior ou menor grau
~

i nt e rdependencia

~

e de que sao exemplos
.2.

de

- o Sistema de Ensino Universitario Tradicional justificativo
da manutenyao de uma II11Vestigayao Cientifica dita "Educacio
na1 11 <1 > cobrindo uma vasta gama disciplinar e nao necessari
mente imbuido de excelencia ou, ao inves

- o

Sistema de Ensino

meios em

Pos~graduado

exigindo a concentrayao de

domin~os

espec!ficos de excelencia e, eventualmente,
a especializa9;0 instituciona1< 2 >

- O Sistema Educative,

e,

geral, quer entendendo a Investiga -

¥ao como activ!dade de apoio (ponto implicito nos paragrafcs
anteriores),

q~er

como actividade de fronteira, capaz de

pr~

mover a formavio das futuras gerayoes de cientistas e tecnologistas

susce~tiveis

de promover o desenvolvimento do saber

i
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!
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f
r

t
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nacional
- O Sistema Cultural no sentido lato, pelo aumento do ·potencial de conhecim~nto e reializa~ao do pais e . concomitante con tribute para o patrimonio nacional via uma investiga¥ao ade-

[

quadamente ori,ntada

r.

- o Sistema.

v

f

Soci~-Econom~co,

englobando naturalmente os Siste-

mas Produtivo e Administrative e em relayao ao qual tende a

~

f

i

I

ser mais

facil~ente mensu~avel

o contribute da Investigayao .

l

I
I

Universitaria. A esta, com efeito se pede que
• Desenvolva o trabalho de fundo sobre o qual se possa soerguer uma eventual inqvayao futura
• Realiz~ investiga¥ao em ~ominios de "interesse piiblico",
nomeadamente de
• Promova

natu~eza

investiga~ao

inter ou transdisciplinar

aplicada e desenvolvimento

experime~

tal em areas especif ~cas de interesse para o sector produ
.
tivo ou para a admin~stra~ao piiblica

.
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•

• Propicie consultadoria especializada em qualquer dominio
cientifico de relevancia conjuntural
Serve o exposto para concluir que face

a diversidade

de re

l'

la<;oes, interesses e objectivos em jogo, e tornando-se virtu.a l-

ll

mente impossivel obter consensos, se deve procurar olhar estas
reflexoes ora expressas como mais um contributo - mas, necessa-

I

riamente parcelar e condicionado pela optica universitaria de
quern o subscreve.

lI
t

DOMINANCIA DA COMPONENTE ENSINO

t

O aumento significativo da procura do Ensino Superior que

c~

racterizou as decadas de 60 e 70 teve entre outras consequencias
o crescimento acentuado do ar<;amento do Sector Educativo e,
outro lado, "et pour cause" fez do Ensino Superior um topico

por
de

indiscut!vel interesse politico.
Nao surpreende assim que haja sido dada prioridade pol!tica

a satisfa<;ao

da pro¢ura do Ensino e que as Universidades fossem

olhadas predominantemente como Instituic;oes de Ensino • .EI de tal
forma esta ideia se implantoiu que se veio a assistir em Portugal
a duas situac;oes igualmente preocupantes e que simbolizam a domi
nancia da component¢ ensino:
- A contratac;ao de pessoal academico pelas Universidades passou a depender exclusivamente das necessidades de ensino de
cada

disciplin~

- A investigac;ao

de "per se".
Universi~aria

passou a estar organizada

em

Centros dependentes de um orgao exterior as Universidades - .
- o INIC - que sobre

el~s

detinha (e detem) um poder tute.4.

tf.
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'

,

I~

lar claramente em oposiyao com o conceito de autonomia universitaria.
Relativamente

a primeira

situayao

e manifesto

que

do ser fonte de moraliza.'?ao na contratayao de pessoal
~eamente,

preterde~

e,

simult!,

fonte de distorvao do equil!brio de formavoes cientif!

cas que deve existit na Universidade e obstaculo virtualmente in
transpon!vel para qualquer tentativa de planeamento pelasUniversidades de dominios
Quanta

a

estrate~icos

segunda

situa~ao

de desenvolvimento.

referida e para alem da ofensa

a

autonomia Universit,ria, tanlbem ela torna ineficaz qualquer esfO£
90 que uma Universidade fa9a em definir

prospect~vamente

as suas

prioridades no dominio da Irr1estigayao Cientifica. Com efeito, . bas
ta que o INIC nao hQmologue um Centro para que este se veja priV!,
do de meios para realizar os seus Projectos, par melhores e maisrelevantes que estes sejam. E tanto mais dificuldades tera em recorrer a fontes de financiamento alternativas quanto mais se apr2
ximar da zona da Inyestigay~o . dita Fundamental.
A InvestigaQao Universitaria tern assim, vindo a ser no con -

texto universitario, considerada um "parente pobre" do Ensino, na
obstante a ~egislavfo continuar a f azer depender a promo9ao acade
mica da produyao cif~tifica, especialmente de investigayao.
Importa, pois, repensar esta efectiva subalternidade da componente "InvestigaQ~O" caso se preten?a evitar a transformayaoda
Universidades em "Ljlceus suneriores".

FINANCIAMENTO
Infelizmente,

e

ja um

~ugar

comum largamente referenciado

.s.

a

.

cronica falta de meios postos a disposi9ao da Investi9a9ao Univer
5
sitaria< 3- >. Porem, tratando-se de uma condiQao necessaria ~mbo
ra nae suf iciente) e tendo em conta a tendencia crescente para uma
investiga9ao sofisticada de tipo "capital intensive", pode tornar-se um factor determinante do enfraquecimento (irreversivel a medio prazo) dos grupos de

inv~stiga9ao

mais motivados.

! evidente que esta escassez de meios pode ser quantificada

de forma diversa< 3 - 5 >. Aqui, apenas s~ regista que a percentagem
das verbas globals (excluindo Constru9ao) entradas no Sistema Universitario destinadas a Pessoal (Salaries e despesas conexas) se
situa na Europa na ordem dos 65% sendo os restantes 35% usados em
reequipamento

cientifico-ped~gogico

e especialmente em Investiga-

~ao ( G).

Conquanto se nao

conhe~~m

yalores actualizados para o caso

portugues, algumas simula9oes ensaiadas mostram um afastamento sub
stancial daquelas percentageqs, o que se torna tanto mais preocu-

-

pante quanta se sabe que as aompara9oes expressas em valores absolutes ainda sao mais

desfavo~aveis.

Parece, assim, que se torna necessario aumentar o esfor90 nacional relativamente

a

Investiga9ao Universitaria,dotando-a nae so

de meios globais acrescidos mas, igualmente, de estruturas de fi nanciamento adequadas. Tal

i~plica,

no plano institucional, uma cl

ra defini9ao dos objectives e prioridades nacionais e sectoriais.
no campo da

investig~9ao

cientifica, a par da

consagra~ao

menta9ao efectiva de criteriOs de financiamento
je~ti vamente

fundamentados

n~

a

e imple-

investigaQaO Ob-

qualidade e eficiencia da mesma.

Nao obstante o esfor90 de pioneirismo que neste campo tern side realizado atraves dos Contratos de Investiga9ao em Areas Priori tarias promovido

p~la . JNIC~

(Junta Nacional de Investiga9ao Cien
• 6.

tif ica e Tecnologica) e orientado preferencialmente para as zonas
da Investiga9ao Aplicada e Desenvolvimento Experimental dentro au
fora das Universidades, verifica-se que as estruturas de cupulada
InvestigaQaO Universitaria continuam a nao implementar as

recome~

da9oes importantes formuladas pela Comissao Interministerial para
a oefiniQao de uma Politica de Investiga9ao Cient!fica (S) que in~

i

quivocamente apontam para a •dopQao dos princ!pios de
Duplo Financiamento
• Modalidade Contratual
Reitera-se, ainra uma verdadeira autonomia . universitaria que
pressupoe a passagem .gradual da tutela dos Centros para as UniveE
sidades. Tal implicara naturalmente a criaQao em cada

Institui~ao·

Universitaria de Conselhos de Investiga9ao que definam a estrategia institucional neste dominio

a

luz das orienta9oes de fundo es

tudadas nos orgaos de governo apropriados e no .Institute Nacional
de Investiga9ao Cient!fica (INIC).

lr
i

Caberiam assim a este oJ1ganismo. missoes . "nobres" e essenciais,

f
t

I

r

tais como

fI

• Defini9ao de estrategias para o Financiamento Institucional
(mas nao a sua gestao)
• Estabelecimento de

cr~terios

de f inanciamento

AvaliaQao de Projectos
Apoio a actividades de p0s-gradua9ao e de forma9ao
• Fomento de actividade editorial especializada
• Apoio a sociedades cient!ficas
em desfavor de actividades

b~rocraticas,

numa linha orientadora semelqante

a· dos

que ha que simplificar,
"Research Councils" anglo-

-saxonicos e que vem sendo crescentemente adoptada pela maioria
.7.

I

'
dos paises mais desenvolvidos< 6 >.

PRIORIDADES

A

(AUS!NC~A DE .•.••

t

inexistencia de um Plano de Desenvolvimento a Medic Prazo

tern permitido justi£icar em muitos casos e a varios niveis insti
tucionais

0

nao-estqbelecime~to

de prioridades e dos respectivos

-

programas de acQao.
No caso

concre~o

da

Inv~stigayao

Universitaria, para alemda

asservao anterior, a ausencia de prioridades tern favorecido apra
tica do Financiamento Institucional em detrimento do Financiarcento por Projectos.

Para alem dos

~ultiplos

fn<;onvenientes . genericos que tern sido

referidos . <4 -S> ·, no caso portugues a via do Financiamento Instit~
cional (via Centres dependentes administrativamente do INIC) torna-se ainda mais questionavel se se atender a que os Centres· exis
tentes nao resultavqm de

qua~quer

planeamento. global e, que

tema tendera a perpetuar a existencia . desses Centres
mente do interesse

~st~ategifO

0

si~

independent~

da Investigayao que praticam e

em

·desfavor do financiamento de Projectos eventualmente credores

de

um apoio prioritario.
Havendo, contudo, que

m~nter

uma infraestrutura cientifica de

base, parece que se nao devera no actual quadro nacional prescindir completamente do

Financi~mento

vera assentar numa analise
quadrar-se numa po1it1ca de

e~igente

Institucional.

So

que este de-

dos resultados obtidos e en -

~nvestigaQao

Universitaria devidamen-

te planeada que concorra para o desenvolvimento da Universidade e
do pais.
• 8.

,

1,

Parece pois que se impoe a adopQao de esquemas que permitam
discernir Prioridades aos varies niveis do Sistema de InvestigaQao Cient!fica e Tecnologica e, consequentemente, estabelecer
criterios de Eficaoia Externa e Interna para AvaliaQaO e Finan ciamento de Projectos.

INVESTIGAC!O

ESTRA~GICA

Uma das mais natorias t$ndencias observadas na decada de
r

v

e respeitante

a

Investiga9a~

Universitaria foi a exigencia

70

de

"relevancia" <9 >, querendo com isto dizer-se que essa mesma in vestjga9ao - possuidora de um potencial disciplinar amplo - deveria ser chamada a aomparticipar na resolu9ao de problemas concre
tos da Sociedade.
Diversas razoes

explic~

esta tendencia, podendo mencionar-

-se

. o

crescente

~eso

polf tico da Investiga9ao Universitaria

• O aparecimento de pr$blemas interdisciplinares novos de
dificil solw;ao como InflacQao, Energia, Desemprego, PoluiQao ou Urbanismo.
Noutros paises ocidentais,esta tendencia foi principalmente
estabelecida a n!vel dos or;aos de planeamento . e decisao e imple
mentada atraves de criterios de financiamento apropriados CG>. Em

-

Portugal a tendencia tera sido menos n!tida na medida em que nao
ultrapassou, em re9ra, o di$curso teorico e se quedou por opQoes
qualitativas pontuais.
Admitindo, poziem, que a mesma exigencia de "relevancia"
• 9.

se

venha a acentuar em Portugal, importa sublinharos riscos que a
rnesma comporta e que em sintese sao, entre outros
. O enfraquecimento da Investigayao Fundamental, verdadei-

ra fonte da eriatividade e progresso cientifico
• O prevalecimento da U'lvestiga9ao aplicada de curto prazo

susceptivel de produzir resul tados "faceis" e de rapida im
plementa9ao

.'

1

t

t

• 0 restringir a

crite~ios

to mais vasto da
,,-

de Eficacia Externa o papel mui-

Inv~sti9a9ao Universitari~

(tal como re-

r

l

ferido na se¢9ao 1 deste trabalho)

u

J-

Parece, assim, que havera que receber com alguma cautela

a

I
I

exigencia da "relevancia" e s'1bstitui-la preferencialmente pela
noyao de Investigay~O Estrategica em que se definam aprioristica
mente os macro-dominios a desenvolver · e os objectives a atingir
em cada um e se assegurem os meios adequados para o

desenvolvi-

mento da Investigay~O Fundamental baseada em criterios fundamentados na Eficacia Interna dos Projectos.
A

v

defini9ao de "macro-qominios" e "objectives" nao

ja que passa pela
tua entre os

f~rma9ao

previa de matrizes de influencia mu -

sistem~s cient~fico-tecnologico

trativo e pela

e simples

extr~pola9ao

e

produtivo-admini~

de Areas Prioritarias de Desenvolvi-

mento.
A partir daqui e press~pondo uma criteriosa distribui9ao de

meios, poder-se-ao estabelecer Programas de Investi9a9ao em do minios estrategicos sem

con~equencias

negativas para a natureza

profunda da Investi9a9ao Universitaria.
Refira-se, por ultimo, que na discussao e implementaQaO

de

Planos, Programas, Criteria$, se torna essencial .ouvir a Comuni

.10.

t

•

dade Cient!fica

e, em particular, a Universitaria de forrna a m£

tiva-la e interessa-la na

p~oblematica

sistemica da decisao, ega

rantindo, por outro lado, que os anseios e interesses daquela Co
munidade sao devidarnente tidos em conta na fase de decisao •

• 11.
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