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As Universidades
portuguesas
e a investigação científica
e técnica
A investigação ligada ao ensino vive, em
Portugal, sobretudo da dedicação de alguns
professores. A estrutura universitária ê pouco
apropriada às exigências actuais da pesquisa
científica. A verba que o Pais destina a
I & D é insuficiente, assim como a percentagem, dessa verba, cov,sagrada à investigação ligada ao ensino superior. Os fluxos
de ideias entre a Universidade, o sector público e a indústria escasseiam. Como consequência, a produção cientifica do Pais não
pode deixar de ser baixa.

«If we ignore the approaching tides of progress, we
may find ourselves
a small island isolated in a vast
hostile sea.» 1

0. Introdução
Por toda a parte se fala hoje em reforma universitária e investigação científica. Na América Latina o problema foi analisado
com profundidade por Rudolph P. ATCON, que recentemente compilou o® seus estudos no livro La Universidad Latino-americana 2
e voltou a ser considerado pelo Corpo de Administradores do Inter-American Development Bank numa das suas ultimas reuniões
* Fernando Roldão D I A S AGUDO — Doutor e m Ciências Matemáticas e
Engenheiro Civil. Professor extraordinário d a Faculdade de Ciências de
Lisboa. Director d a «equipa-piloto» portuguesa para o estudo d a s necessidades de investigação científica e técnica em relação com o desenvolvimento
económico.
, /
1
Science, a Wellspring of Our Discontent (citado na Bibliografia com
o n.° [33]), p. 13.
2
No qual se afirma (p. 18) que, para o desenvolvimento da América
Latina, a educação superior constitui o verdadeiro ponto de partida.
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anuais 3; na França, cerca de 300 professores do ensino superior,

investigadores e industriais reúnem-se em Caen e mostram-se unânimes no
desejo de alterações profundas no sistema universitário
francês4; surgem ou projectam-se universidades de tipo novo em
Espanha (Pamplona), Inglaterra (Sussex, por exemplo) e na Alemanha; em numerosos países têm sido criadas
instituições para
a definição de uma política científica nacional 5 ; no seio da OCDE
cria-se o Comité da Política Científica, promovem-se conferências ministeriais sobre a ciência, põe-se em marcha o chamado
«projecto das equipas-piloto» (para o estudo das necessidades de
investigação
científica e técnica em relação com o desenvolvimento
económico € e organizasse o Ano Estatístico Internacional para a
Investigação e Desenvolvimento; a UNESCO e o Comité Científico
da OTAN promovem reuniões para o estudo da política científica
dos países membros; a Organização dos Estados Americanos inclui
no seu programa de auxílio a promoção do progresso científico e
técnico na América Latina; a Academia Nacional de Ciências dos
Estados Unidos preocupa-se com o avanço científico
dos países
subdesenvolvidos, ajudando a formar Conselhos1 Nacionais de Investigação, academias científicas, etc.
Em Portugal, também há anos que a problemática da Universidade (e implicitamente o problema da investigação) vem
sendo causa de preocupações e tratada
em numerosos congressos, colóquios e publicações várias 7; e neste artigo, depois
de uma breve referência à evolução da investigação científica através dos tempos e suas ligações com a tecnologia, procuraremos
analisar a situação 8que ocupa no nosso País a investigação ligada
ao ensino superior .
s Ver [55].
Ver L27] e [52].
Também em Portugal, já depois de iniciada a redacção deste artigo,
foi publicado o Dec.-Lei n}.° 47 791, de 11 de Julho de 1967, criando, na Presidência do Conselho, a Juinta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica.G
O autor é Director da equipa portuguesa, mas as opiniões expendidas
neste artigo são meramente pessoais.
* Ver, na Bibliografia, [1] a [3], [6], [8] a [13], [15], [18] a [21],
[24] a [26], [28] a [31], [34] a [36], [38] a [43].
É interessante referir que um perito estrangeiro em política científica
que há tempos nos visitou reconheceu que se tivessem sido postas em prática
certas medidas que cientistas portugueses têm proposto, algumas há muito®
anos, para a melhoria das suas universidades, Portugal podia ser hoje uni
dos países mais avançados em matéria de ensino superior, em vez de se encontrar
na situação de atraso em que se deixou cair.
8
Tal como foi considerado no Ano Estatístico Internacional para a
Investigação e Desenvolvimento, ocupar-nos-emos apenas das Ciências exactas
e naturais, Engenharia, Ciências médicas e Agricultura — o que não significa
que não se reconheça a grande importância da investigação nas Ciências
sociais e humanas.
4
5
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1. A investigação científica ao longo dos séculos.

Tendências

actuais
Tanto na Antiguidade como na Idade Média, a ciência, embora
preocupada, como agora, com a explicação do universo físico, era
largamente especulativa por natureza e os cientistas raramente
se preocupavam com as aplicações quotidianas dos seus conhecimentos. Investigava-se para responder a questões filosóficas respeitantes à natureza do homem e do universo; a especulação científica era apanágio de uma classe «desocupada» de intelectuais, e
a tecnologia, largamente desenvolvida na linha tradicional das
«artes e ofícios», era trabalho para as classes mais baixas da sociedade. A ciência e a técnica começaram, porém, a associar-se
entre si com a evolução social, política, cultural e económica do
séc. XVII 9 e essa associação veio a acentuar-se no século seguinte
quando BACON passou a ver na ciência, além do saber em si, um
meio poderoso para melhorar a condição do homem. Os seus discípulos fundaram a RoyaL Society, que imediatamente se tornou
um dos principais veículos do progresso científico com base na
utilidade e nas aplicações da ciência, e o seu exemplo foi logo
seguido péla American PhUosophicaX Society, criada por Benjamim FRANKLIN em 1743. Apesar disso, as grandes realizações desse
século que levaram a Revolução Industrial ainda provieram de
homens com grande habilidade manual, mas fracos conhecimentos
científicos, podendo dizer-se, por exemplo, que «a máquina a vapor fez mais pela termodinâmica do que a termodinâmica fez
pela máquina a vapor». E foi só nos fins do séc. XIX que a
investigação científica e o desenvolvimento tecnológico começaram
a caminhar a par, a influenciar se mutuamente, sendo sobretudo
de salientar o caso da indústria química alemã, talvez o primeiro
exemplo de uma indústria que resolveu concentrar os esforços da
investigação
científica na descoberta de novos produtos e de novas
aplicações10. No séc. XX continuou a acentuar-se a interpenetração mútua da ciência e da tecnologia, tornando-se cada vez menor
o tempo que decorre desde uma descoberta científica até à sua
utilização prática lx ; e os calculadores electrónicos, ao mesmo
tempo que resultaram de um triunfo combinado da ciência e da
9
Talvez se possa considerar Galileo Galilei (1564-1642) como personificando
a primeira associação de ciência moderna e tecnologia.
10
Em especial, o grande êxito da aspirina (sintetizada, em 1899, por
Adoiltf Von BAYERJ convenceu a indústria — que até então se preocupava
mais com os ensaios de qualidade— do grande valor da investigação científica 11e tecnológica e consequente inovação.
Cerca de 200 anos para a fotografia, 40 para o motor eléctrico,
5 para a energia nuclear e o transistor, 2 para os plásticos transparentes, ano
e meio para o \laser.

m

tecnologia, facilitaram
eles próprios novos .avanços científicos e
12

tecnológicos .
Passou, pois, a época em que se apregoava a inutilidade dos
conhecimentos científicos; a ciência deixou de ser puramente especulativa e nos nossos dias pede-se-lhe que resolva (problemas
de defesa nacional, que contribua para a melhoria da saúde pública, que ajude a resolver o problema da fome no mundo; a ciência é a força motriz da indústria moderna: a cada passo surgem
produtos novos e novas técnicas de fabrico e uma indústria sem
investigação científica e tecnológica não pode pensar em competição à escala internacional; são ainda a ciência e a tecnologia
as grandes responsáveis pelos aumentos que em muitos países se
verificam na produtividade agrícola. A investigação científica e a
educação em geral passaram a ser reconhecidas como factores
importantes do desenvolvimento económico e social.
Como regra, a investigação actual passou a desenvolver-se
em grupo, dentro de uma área definida, a prkxriy em função da sua
utilidade para o bem-estar da sociedade. Dada a crescente percentagem do Produto Nacional1 Bruto que os Governos estão a dedicar
à Investigação e Desenvolvimento, as nações têm o direito
de exigir que a actividade científica de muitos dos seus investigadores seja posta ao serviço do progresso económico e social das
populações. Mas, ao mesmo tempo que deve chamar-se a atenção
dos cientistas para os projectos com maior probabilidade de contribuírem para esse progresso (interessando-os nos problemas a
resolver por meio de subsídios de investigação, por exemplo), não
deve coarctar-se a sua liberdade intelectual, o seu espírito de iniciativa, pois só num clima de liberdade se pode desenvolver o espírito criador indispensável a toda a investigação. E é também
de toda a vantagem que continue a haver cientistas que se preocupem com a investigação pura, independente de qualquer aplicação em perspectiva, pois «a maneira mais segura de limitar a
utilidade da ciência é insistir em que apenas se devem
realizar os
estudos com significado prático óbvio e imediato» 13. Além disso, é
cada vez mais difícil 14distinguir entre investigação fundamental e
investigação aplicada e muitas vezes a distinção reside apenas
12

Acrescentemos também que, ao contrário da educação tradicional, que
rejeitava o trabalho manual, a educação moderna procura coordenar a habilidade13manual com a capacidade intelectual.
[14], p. 77.
14
Segundo as normas da O. C, D. E. ([49]), chama-se investigação ao
conjunto de trabalhos empreendidos essencialmente com o fim de alargar os
limites do conhecimento científico, sem ter em vista nenhuma aplicação prática específica (inv. fundamental) ou tendo como objectivo uma aplicação
prática específica (inv. aplicada). E dá-se o nome de desenvolvimento à utilização dos resultados da inv. fundamental e aplicada para colocar em uso
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no espírito do próprio investigador e não na natureza do trabalho
ou nas técnicas a utilizar.
Outro aspecto da investigação científica actual, resultante do
grau de complexidade que atingem os problemas a resolver, é o
seu carácter interdisciplinar: surgem campos de estudo na fronteira de duas ou mais disciplinas:, como a bioquímica, a biofísica,
a bioengenharia, a biologia molecular; têm de trabalhar15lado a
lado cientistas e engenheiros com diferente formação ; é-se
muitas vezes obrigado à aquisição de material altamente dispendioso e o grande volume de verbas a despender constitui, afinal,
a principal razão por que se torna necessário planear cuidadosamente o esforço científico, não só de cada país, mas muitas vezes
mesmo à escala internacional.
Assinale-se, por último, e também como resultado das somas
elevadas que hoje destinam a I & D os países economicamente mais
desenvolvidos, a participação da ciência e da técnica na própria
governação pública, com numerosos cientistas e engenheiros envolvidos na formulação da política a vários níveis da administração.
2.

A investigação ligada ao Ensino Superior: o binómio Ensino-Investigação

Em quase todos os estudos que ultimamente se têm feito sobre
a importância que os vários países atribuem à investigação científica e técnica, é costume distinguir quatro sectores de actividade:
as Empresas, o Sector Público, as Instituições privadas sem fins
lucrativos e o Ensino Superior, tornando-se do maior interesse
conhecer, não só como se distribuem pelos vários sectores as verbas gastas, mas também a percentagem de fundos com que cada
novos materiais, dispositivos, produtos, sistemas e processos, ou para melhorar
os que já existem. A investigação fundamental ainda se classifica muitas
vezes em Uvre (ou pura) e orientada. As actividades de investigação e desenvolvimento
são designadas abreviadamente por I & D, Ver também [59].
15
Vem a propósito referir que na preparação de futuros investigadores
não é necessário nem convém fixar rigidamente todas as cadeiras que eles
devem frequentar nos seus cursos superiores; deve antes atender-se à possibilidade de transferência entre domínios científicos, à facilidade com que
pessoas altamente treinadas se podem mover de um campo para outro. Nada
impede, por exempla, que um bom cientista venha a tornar-se um óptimo
engenheira se resolver interessar-se por problemas tecnológicos: não era
Charles STEXNMETZ, O fundador dos Laboratórios da <*eneral Electric, um
matemático, com uma tese de doutoramento sobre assunto de geometria?
E não se pode considerar FERMI, O grande físico italiano, como o responsável
por notáveis trabalhos de engenharia nuclear?

m

um deles contribui para a investigação e, consequentemente,
os
16

fluxo® que se verificam entre os vários sectores .
Ora uma primeira conclusão importante a tirar dos resulta»
dos já conhecidos do Ano Estatístico Internacional para a Investigação e Desenvolvimento é que se os países em vias de desenvolvimento se quiserem aproximar dos países industrializados, eles
terão, não só de aumentar a (percentagem do PNB dedicada a I & D
(o que seria de esperar), mas também de canalizar para o Ensino
Superior uma parte maior das despesas com I & D e tomar medidas que proporcionem um maior intercâmbio entre as Empresas
e os restantes sectores na resolução de problemas de investigação
científica e tecnológica (cf. Quadro I).
Aliás, estudos anteriores ao Ano Estatístico Internacional
haviam mostrado já que) os fluxos de ideias entre a Universidade
e a Indústria, e entre a Universidade e o Sector Público têm sido
muito reduzidos em quase todos os países1 da Europa. Nalguns
tem havido mesmo a tendência para desligar toda a investigação
científica de nível mais avançado das universidades e concentrá-la
em institutos de investigação separados. Ora, a maior parte dos
cientistas e responsáveis pela política científica concorda hoje que
esta maneira de proceder tem sido um erro e defende uma maior
concentração de actividades de investigação nas universidades e/ou
em íntima ligação com elas. Sem esquecer que a investigação fundamental também deve fazer parte integrante da estrutura da investigação nos próprios laboratórios de investigação aplicada e
que as universidades não devem alhear-se da investigação aplicada
com interesse para o progresso do país, o que importa salientar
aqui é que em nenhumas outras instituições a investigação fundamental terá ambiente tão apropriado como
nas universidades, dada
a presença de numerosos estudantes1 interessados na pesquisa
(quando existam os necessários cursos para pós-graduados) e dos
quais deverá sair o escol de investigadores para o respectivo país.
Reconhece-se hoje que a investigação nas universidades tem
de desempenhar um papel muito especial em toda a problemática
da investigação, não ®ó porque aí se devem formar os investigadores cada vez mais necessários nos outros sectores, mas também
porque a qualidade da pesquisa universitária virá a condicionar
o nível de todo o ensino que se ministra nas escolas superiores.
Ao contrário da educação tradicional, que se considerava acabada
no fim dos estudos universitários, vivemos hoje na era da educa16
O facto de nestes estudos se considerar o Ensino Superior como
constituindo um sector separado dos três sectores usuais nas Contabilidades
Nacionais resulta precisamente do carácter especial dos problemas específicos
que oferece a investigação nas universidades e outras escolas dle ensino
superior.
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Despesas nacionais brutas com I & D por sectores de execução e por fontes de financiamento
QUADRO I

li

tiii

m

Países

Ano

Estados Unidos

1963

W

Distribuição (%) por Sectores
de execução

Distribuição (%) por Fontes de financiamento

Insti- Ensino
Empre- Estado tuições supes/ fim rior
sas
lucrat.

Insti- Ensino
Empre- Estado tuições supe- Estransas
geiro
s/ fim rior
lucrat.

12

100

32

64

1
11
n
4

7
20
11
19
14

100
100
100
100
100

42
57
33
65
62

54
41
64
28
33

43
3
15
10
21
9

2
21
n
1
2
1

14
20
18
20
25
26

100
100
100
100
100
100

34
54
49
71
38
55

55
40
48
24
54
40

69
56
74

4
1

6
11
9

100
100
100

25
29
16

74
67
82

rf

67

18

Reino Unido
Alemanha ...
França
Japão
Itália

1064/65 2,6
1964
1,6
1,9
1963
1,5
1963
0,7
1963

67
66
51
65
63

2,5
3
38
12
23

Canadá
Países Baixos
Suécia
Bélgica
Noruega
Áustria

1963
1964
1964
1963
1963
1963

1,2
2,1
1,6
1,1
0,8
0,3

41
56
67
69
52
64

1963
1963
1964

0,2
0,5
0,2

24
29
16

£ Espanha
g Irlanda ..
g | S S Grécia

3

Fontes: OCDE — Année Statistique Internationale sur da R-D, 1, Paris, 1967
OCDE — Analyse préliminaire des principaux résuitats de VAnnée Statistique Interna tionalc sur Ia R.D
(números sujeitos a rectificação). Para a Grécia, Relatório da «equipa-piloto» grega.

3
1
3
4
4

1
3
1
2
2

3
3
1
4
6
3

ção permanente, e é imprescindível desenvolver nos estudantes a
capacidade para aprender, o gosto pela inovação. Nos mais altos
níveis do saber, a investigação e o ensino são indissociáveis, reforçam-se mutuamente de diversas formas e cada um deles enfraquece-se apreciavelmente se não for alimentado pelo outro: «são
como que dois pólos de um mesmo magnete»al7. Por isso mesmo
é desejável que o pessoal docente universitário trabalhe em regime
de tempo completo e possa
dedicar grande parte da sua actividade
à investigação científica18 e que as universidades estejam em condições de financiar, pelos seus fundos ordinários, os meios fundamentais do ensino e da investigação, incluindo os que dizem respeito aos cursos para pós-graduados19. Ora um dos grandes males
das universidades europeias é não estarem preparadas para esta
união frutuosa entre o ensino e a investigação. A; sua estrutura
não se tem mostrado nada favorável a certas condições prévias
da investigação moderna: o ensino universitário está dividido
num certo número de cátedras que reflectem as disciplinas de
séc. XVEL1, o que prejudica o estudo das matérias mais recentes,
nomeadamente as que romçpem com a divisão
clássica do trabalho
científico, e dificulta o desenvolvimento dos1 domínios cujo futuro
é mais prometedor. Enfim, os esforços científicos desenvolvidos
na Europa dispersam-se por um certo número de pequenas unidades, de modo que é impossível concentrar fundos suficientes
para empreender um trabalho de grande envergadura num dado
centro. Parece mesmo que a diferença de estrutura entre as universidades europeias (com a possível excepção do Reino Unido) e
as americanas (que foram constituídas sob a forma de organismos
autónomos, mesmo no caso das universidades estaduais) tem sido
uma das principais causas da fuga de cientistas para os E. U. e
do desnível que se verifica
hoje entre os dois continentes no plano
científico e tecnológico20.
" Cfr. [48], p. 22 e [17], p. 224,
O problema do tempo completo não é uma questão de horas de serviço. Como se diz em [4], p. 81, «uma pessoa pode trabalhar, e às vezes
trabalha mais de 12 horas por dia, dentro ou fora da universidade; mas o
simples facto de dividir as suas energias, os seus deveres e as suas obrigações
em diferentes sentidos e entre actividadies distintas, faz que lhe seja impossível consagrar-se a algum dos seus empregos». Por outro lado —e também
para mostrar que, mais do que uma questão de horas de serviço, o que interessa é que não haja dispersão por actividades desligadas— reconhecesse
hoje que as universidades e a sociedade também lucram se os professores
despenderem parte do seu tempo (mas não mais de 25 %) como consultores
para o Governo ou para a Indústria.
19
Só o financiamento de projectos de investigação onerosos e que exijam que a decisão de subvenção seja tomada a nível nacional deve ser feito
através de Conselhos Nacionais de Investigação ou organismos análogos.
20 Cfr. [7], ppc 1 e 7.
18

134

Como remediar a situação? Criando universidades de tipo
novo, como se está a fazer nalguns países* da Europa e em que o
Departamento (ou o Instituto)
substitui a cátedra? Esta medida,
que será muito importante 21, não produzirá, no entanto, os efeitos
desejados se não for acompanhada do revigoramento das universidades existentes, pois «nem a eficácia, nem a maleabilidade, nem
o espírito empreendedor das novas unidades garantirão que elas
possam transformar à sua imagem os sistemas estabelecidos. A
experiência mostra, pelo contrário, que as instituições de vanguarda acabam, ao fim de certo tempo, por se adaptar ao conservantismo ambiente. O único meio de impedir esta evolução será
abrir os diversos sistemas22nacionais às correntes de permuta e à
mobilidade internacional» .
3. O caso português
E qual a posição da Universidade portuguesa perante todos os
problemas enunciados nos números
anteriores? É o que procuraremos analisar em seguida23.
3.1. Antes de mais, reconheça-se que a Reforma de 1911, notável para a época, dava grandes esperanças ao estabelecimento,
entre nós, do espírito científico que se adquire através da investigação. Segundo o Estatuto Universitário de 191124, a Universidade teria, com efeito, um tríplice fim:
i) «Fazer progredir a ciência pelo trabalho dos seus mestres,
e iniciar um escol de estudantes nos métodos da descoberta e investigação científica».
ii) «Ministrar o ensino geral das ciências e suas aplicações,
dando a preparação indispensável às carreiras que exigem
uma habilitação científica e técnica».
iii) «Promover o estudo metódico dos problemas nacionais e
difundir a alta cultura na massa da Nação pelos métodos
de extensão universitária».
21
Este aspecto do problema será analisado pelo Prof. Doutocr Alberto
RALHA22 neste mesmo número de Análise Social.
Cfr. [7], p. 39.
*3 Ver Nota 8.
24
Decreto de 19 de Abril de 1911, publicado no Diário éo Governo, n.° 93,
de 22 de Abril de 1911.
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Pena foi que não se tivesse ido além do propósito, pois sem
laboratórios e outros recursosi necessários, sem condições de trabalho apropriadas, sem o reconhecimento pela sociedade do valor
da investigação, não se pôde dar realização ao que fora decretado...
Em 1929 voltou nova esperança com a criação da Junta de
Educação Nacional, hoje Instituto de Alta CiMtura. O Instituto tem
procurado dar o seu estímulo à investigação científica no País,
criando vários centros de estudo e enviando numerosos bolseiros
para o estrangeiro; mas também agora não devemos esconder que
0 proveito da sua acção teria sido bem maior se, simultaneamente,
se tivessem remodelado as estruturas universitárias;. Tal como na
maior parte dos países europeus, «a política científica e do ensino
superior tem consistido em adicionar, de tempos a tempos, novas
estruturas às instituições existentes. Gravitando em torno destas,
sob formas diversas e variáveis, os organismos de investigação e
de formação têm-se multiplicado sem qualquer coordenação»25.
As escolas superiores estão organizadas como compartimentos demasiado estanques, com ligações quase nulas entre Faculdades da
mesma Universidade e fracas conexões, mesmo entre secções diferentes da mesma escola; e os núcleos de investigação estão de tal
modo fragmentados que entre os Laboratórios, Museus, Observatórios, Institutos e Cadeiras das várias escolas superiores científicas e técnicas, Centros de Estudo patrocinados pelo I. A. C. e
Agrupamentos científicos subsidiados pela Junta de Investigações
do Ultramar, anexos a essas escolas, há cerca de uma centena que
fazem investigações científicas, mas mais de metade possui apenas
1 ou 2 investigadores em Equivalência a tempo completo26.
Por outro lado, não havendo cursos para pós-graduados27, os
centros de investigação continuam, em geral, a não interessar os
alunos na pesquisa; e dado o interesse cada vez menor pela carreira docente, sucede também que nalguns centros anexos às escolas superiores, os bolseiros preferem manter-se à margem do
ensino (/pois a sobrecarga docente inibi-los-ia de qualquer trabalho
continuado de investigação), sendo os lugares de segundo assis-

25 Cfr. [7], p. 36.

26

0 relatório final da equipa-piloto encarregada de estudar as necessi-

dades de investigação científica e técnica em relação com o desenvolvimento
económico, a apresentar até ao fim de 1967, dará indicações mais pormenorizadas. Mas como neste artigo não devemos revelar ainda os resultados dos
inquéritos I & D às Universidades, realizados em colaboração com oi I. N. E.
e G, E. P. A. E., limitar-nos-emos a uma ou outra indicação de carácter geral
paia justificar a análise que estamos a fazer.
27

Cursos regulares,

durante toda a unidade lectiva (de preferência

o

semestre) e conduzindo a graus académicos de nível superior à licenciatura,
e não simples curseis de actualização, que duram apenas algumas semanas e a
que entre nós se está também a dar o nome de cursos para pós-graduados.

1S6

tenta desempenhados por licenciados com poucas esperanças de
conseguirem o seu doutoramento num período de tempo razoável.
Assim, tanto os alunos como muitos assistentes poucos contactos têm com os referidos centros; e este divórcio entre o ensino
e a investigação constitui uma {situação bem anómala e de todo
contrária ao que no n.° 2 se referiu sobre o binómio ensino-investigação.
Como consequência, se o número de licenciaturas em ciências
e tecnologia não satisfaz certamente as necessidades de desenvolvimento cultural, económico e social do País (Cf. Quadro II)28,
Número de graduados por 100 000 habitantes
(1963 ou ano vizinho)
QUADRO II
Regiões

África (5 países)
Estados árabes (6 países)
Ásia (10 países)
América Latina (12 países)
Europa (22 países)
América do Norte (2 países)
Portugal

Todos os cursos Ciências exactas e naturais

4
49
51
34
95
309
15

0,2
3
2
1,4
13
37
3

FONTES: Anuário Estatístico (I. N. E.) e UNESCO, Statistical Yearbook, 1965 (para os países além de Portugal).

mais impressionante ainda é a fraquíssima percentagem de doutoramentos (e muitos atribuídos por trabalho® preparados fora das
Universidades), como mostra o Quadro HL
Ora na Grã-Bretanha, por exemplo em 1961/62, cerca de 20 %
de todos os estudantes de ciências exactas e naturais e 17 % dos
estudantes de engenharia eram estudantes pós-graduados; e no
Canadá, a relação estudantes pós-graduados / número total de estudantes era de 7,7% em 1964/65, pretendendo-se que venha a
atingir 9% em 1970/71 e 12% em 1975/7629.
28
Ver também o artigo de Mário MURTEIRA e Izilda BRANQUINHO,
«Desenvolvimento de recursos humanos e ensino superior», neste número de
Análise SoóiaL
™ ver [32] e [37].
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Relação «doutoramentos / licenciaturas» por Escolas Superiores
QUADRO III

891

15

1,8

Faculdade de Medicina

1029

37

3,'6

Total

1920

52

2,7

1330

6

0,5

I. S. de Agronomia

473

0

0,0

E. S. de M. Veterinária

115

6

5,2

Total

1918

12

0,6

Faculdade de Ciências

919

15

1,6

Faculdade de Medicina

775

10

1>3

Total

1694

25

1,5

Faculdade de Ciências

398

12

3,0

Faculdade de Engenharia

816

8

1,0

Faculdade de Medicina

858

29

3,4

Ú

Faculdade de Farmácia

530

7

1,3

Total

2 602

56

2,2

Total geral

8134

145

1,8

e Coimbra U. Técnica de Lisboa

de Li

1 Faculdade d© Ciências

do Porto

Escolas Superiores

Número total
de licenciaturas
Número total
nos 10 anos lec- de doutoramentos Relação (2)/(l)
tivos de 1955/56 no mesmo período
(em %)
a 1864/65
(2)
(D

I. fe. Técnico

FONTES: Anuários Estatísticos (I. N. E.) e Informações directas.

Vê-se, pois, como é séria, entre nós, a situação dos estudos
pós-licenciatura. Ousamos mesmo afirmar que consideramos a
falta de cursos para pós-graduados um do3 maiores males de que
tem enfermado o nosso ensino superior. Sem eles não há ensino
universitário de alto nível; os professores têm de se limitar a ensinar cursos pouco mais que elementares, com todos os inoonve138

nientes daí resultantes para a eficiência da investigação que
deviam realizar; e aqueles que, apesar das condições adversas, não
resistem às suas tendências para fazer alguma investigação,
acabam às vezes por introduzir nos cursos gerais alguns dos
resultados que vão obtendo, tomando-os de nível superior ao da
média dos alunos a que se destinam. Com falta de cursos para
pós-graduados, perdem todos: os professores por não encontrarem
0 ambiente [próprio para transmitirem as suas conquistas científicas; os alunos médios por encontrarem algumas vezes matérias
demasiado avançada® nos primeiros anos e se verem obrigados a
cursos de duração superior ao que seria necessário; os mais dotados por se verem privados de cadeiras de mais alto nível na parte
final dos seus cursos; e o País por não aproveitar convenientemente o seu material humano para o progresso das ciências e da
técnica.
3.2. Também as verbas destinadas a I & D não favorecem a
melhoria da situação. Em 1964, Portugal gastou com a investigação científica e técnica perto de 0,3% do Produto Nacional
Bruto, com uma distribuição pelos quatro sectores Empresas,
Sector Público, Instituições privadas sem fins lucrativos e Ensino
Superior que não se afasta muito do que se ipassa nos restantes
países em vias de desenvolvimento, como que a comprovar que
estes vaJlores, considerados apenas como ordens de grandeza, cons-

tituem de facto uma «constante»» característica de cada grupo de
países, de acordo com o respectivo grau de desenvolvimento económico. Em particular, gastaram-se à volta de 22 000 contos com a
investigação ligada ao ensino superior, o que corresponde a cerca
de 8 % de todas as despesas feitas nesse ano com a investigação
e desenvolvimento. A indústria mostra um desinteresse quase completo pela investigação fei^a nas universidades e sabe-se também
como a nossa legislação em nada facilita a colaboração mútua
entre as escolas superiores e os núcleos de investigação dos organismos do Estado. Se quisermos acelerar o nosso desenvolvimento
económico através da investigação científica e técnica e aproximar-nos dos países industrializados, devemos, pois, procurar não
só aumentar substancialmente a percentagem do PNB destinada a
1 & D, mas também destacar uma parte maior destas despesas
(digamos 15 a 20 %) para a investigação
ligada ao ensino superior.
Com os Planos de Fomento30 tem nascido a esperança de melhores condições para a investigação em Portugal. Mas o I Plano
(1953/58) apenas considerou uma verba especial para Escolas
Técnicas, e o n (1959/64), embora introduzindo uma rubrica sobre
Investigação e Ensino Técnico, só trouxe de novo o aparecimento
30

Cfr. [54].
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de investimentos no domínio da investigação aplicada e para certos
sectores (agrícola, florestal, pecuário, mineiro, industrial e da
construção). No Plano Intercalar (1965/67) surgiu a rubrica
Ensino e Investigação com uma verba global de 1038 900 contos,
mas ainda neste caso se pode dizer que a investigação fundamental foi descurada,
reservando-se 119 000 contos (para investigação
aplicada31. A investigação científica e técnica e, em particular,
a ligada ao ensino superior, deverá ser certamente contemplada
com mais generosidade no próximo Plano (1968/73), mas para termos uma ideia de como outros países se têm preocupado com este
problema, assinalemos que os Estados Unidos, gastando com
I & D menos de 1% do seu PNB em 1950, gastam agora mais
de 3 %; o Ja^pão passou de menos de 1 % em 1960 para mais de
1,5 % em 1964; a França com 1,9%, em 1963, pretende ultrapassar os 3 % em 1985; e que a UNESCO considera como objectivo
mínimo desejável para os países em vias de desenvolvimento
da
América Latina a taxa de 0,7 a 0,8 % em 197532.
3.3. Já atrás referimos que para melhorar a eficiência da investigação ligada ao ensino superior devem as Universidades ter
autonomia financeira para gerir os fundos necessários ao ensino
e investigação, inclusivamente os que dizem respeito aos cursos
para pós-graduados (e com 3Suma fracção aproximada de 1/3 para
trabalhos de investigação) .
Ora, entre nós são baixíssimas as verbas atribuídas no Orçamento Geral do Estado às Escolas Superiores e mínimas as que
se destinam à investigação. O Quadro IV mostra que, mesmo levando em conta os fundos não provenientes do orçamento ordinário das escolas (subsídios concedidos pelo I. A. C, J. I. U., Fundação Calouste Gulbenkian, OTAN), a verba gasta pelas escolas
superiores científicas e técnicas
com cada aluno inscrito em 1963/
/64 andou poios 9 contos1 e a (parte da verba total despendida com
a investigação não foi além de 20%! Além disso, como noutros
lugares sucede, «as rubricas orçamentais estão estabelecidas por
tradição e definidas com uma antecedência de alguns meses; e
como é óbvio que nenhum laboratório pode prever com tanta antecedência as suas necessidades exactas e pormenorizadas, esta maneira de proceder actua directamente contra o crescimento da
ciência...; como ninguém quer que o surpreendam a devolver fundos aos cofres do Estado, é inevitável que no fim do ano se produza um certo número de compras desordenadas para gastar até
Cfr. [54].
Cfr. [53] e [56].
Cfr, Nota™.

ao último centavo o que ainda não fora despendido em cada uma
das rubricas orçamentais» 34.
Despesa por aluno inscrito e por aluno graduado no Ensino Superior
científico e técnico i
(1963/64)
QUADEO

IV
Verba total
Verba esti(0. G. E. e ou- mada para
I & D2
tras fontes)
em 1 000 esc. (1 000 esc.)

Alunos
inscritos

Alunos
graduados

(D

(2)

(3)

12 381

804

113 000

Relação
(3)/(l)

Relação
(3)/(2)

Relação
(4)/(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

22 000

9

141

Z'20%

FONTES:
Anuário Estatístico e Orçamento Geral do Estado.
1
Faculdades, Escolas ou Institutos de Ciências, Medicina, Engenharia, Agronomia
e Veterinária.
2
Incluindo as que do próprio Orçamento das Escolas se destinaram a trabalhos de investigação e estimadas em 8000 contos. Todas as verbas são aproximadas.

3.4. Outra limitação, e bem séria, ao desenvolvimento com eficiência dos trabalhos de pesquisa
nas universidades reside na falta
de pessoal técnico auxiliar 35, deficiente apetrechamento de oficinas, laboratórios e bibliotecas, e (pesada sobrecarga docente dos
professores. No Quadro V se vê que é particularmente alarmante
a relação cêwnos/professor nas Faculdades de Ciências de Lisboa
e Porto. As relações para as Escolas de Farmácia têm pouco interesse, visto que os seus alunos frequentam grande número de cadeiras nas Faculdades de Ciências; e a situação destas é ainda
mais grave do que os número® apresentados dão a conhecer, devido
ao facto de nelas se ministrarem também várias cadeiras para os
alunos de Medicina (Física Médica e Química Médica), para os
de Arquitectura (Matemáticas Gerais, Geometria Descritiva e Elementos de Geometria Projectiva, Química Geral, Curso Geral de
Física e Sociologia) e para os de Geografia (Mineralogia e Petro34 Cfr. [4], pp. 56 e 57.
35
A relação entre o número de técnicos e de investigadores (em equivalência a tempo completo) era, em média, de 0,6 em 1964, variando um pouco
de escola para escola. A relação óptima depende, evidentemente, do tipo de
investigação e do sector, citando-se muitas vezes 1,5 como valor aconselhável.
Para o ensino superior a relação era, em França, em 1963, igual a 0,86, mas
o grupo de trabalho encarregada das previsões para o V Plano (1966/70)
considerou desejável o valor 2 para as Ciências exactas e naturais e 1,5 para
as Ciências médicas.

logia, Botânica e Zoologia Geral). No caso da Faculdade de Ciências do Porto, há ainda a considerar algumas cadeiras para alunos
da Faculdade de Economia. Se atendermos, finalmente, à tendência mundial para dar cada vez mais importância às disciplinas
básicas (matemática, física, química, biologia, geologia), parece
tornar-se insustentável a situação das Faculdades de Ciências e
em especial, as de Lisboa e Porto, quer quanto a instalações, quer
quanto à amplitude dos quadros docentes.
QUADRO

Relação «aluno / professor» por Escolas Superiores
(1963/64)
V
Número de professores (todas
as categorias)

Número
de alunos

Relação
Alunos/Professor

Faculdade de Ciências

95

2 639

27,7

Faculdade de Medicina

125

1201

9,6

11

202

18^4

231

4 042

17,4

105

2 087

19,9

35

464

13,2

18

159

8,8

Total

158

2 710

17,1

Faculdade de Ciências

83

1 513

18,2

Faculdade de Medicina

99

876

8,8

9

72

8,0

3 91

2 461

12,8

Faculdade de Ciências

65

1709

26,3

Faculdade de Engenharia

36

362

10,1

Faculdade de Medicina

87

843

9,7

Faculdade de Farmácia

13

254

19,5

Total

201

3 1<68

15,7

Total geral

781

12 381

15,8

U. de Lisboa

Escolas Superiores

Escola de Farmácia

isboa

Total
L S. Técnico

t-1

de Coimbra

U. Técnica

-o I. S. de Agronomia

E. S. de M. Veterinária

Escola de Farmácia

do Porto

Total

FONTES: Anuário Estatístico (I. N. E.)» Anuário da Universidade Técnica e Informações directas.

Para se chegar a este estado de coisas muito contribuíram as
baixas remunerações e as condições de promoção do pessoal docente. Conhecedores da insuficiência das primeiras e do carácter
pouco estimulante das segundas, e não vendo possibilidades de se
dedicarem, na universidade, aos trabalhos de pesquisa com alguma
continuidade (condição indispensável para se conseguirem resultados satisfatórios na investigação), os melhores valores não encontram quaisquer atractivos na carreira universitária, e daí a
falta alarmante de pessoal docente e investigador a que atrás nos
referimos.
Devendo estes problemas ser anaiisados noutros artigos deste
número de Análise Sacicã, limitar-nos-emos
a transcrever o que se
lê numa publicação recente da OCDE316: «Nous n'envisageons
pas cPaborder ici le (problème de Ia rémunération des chercheurs
scientifiques, mais nous estimons de notre devoir de ©ouligner que,
dans certains pays européens Membres de POCDE, les traitements des universitaires ont toujours été si faibles que les assistants et même les professeurs d'universités sont souvent obligés
d'assurer plusieurs activités remuneres pour s'assurer et assurer
à leur famille des conditions d'existence decentes. Cette situation
est extrêmement défavorable au fonctionnement eff ieace de Funiversité, qu'il s'agisse de íTienseignement ou de Ia recherche; ellle favorise un enseignement routinier, morne et démodé, et rend Ia recherche impossible, à moins que des fonds ne puissent être obte^
nus d'une source extérieure. Nous attirons donc Tattention des
Ministres sur le fait que, faute de porter les traitements des universitaires à un niveau tel qu'iis permettent aux professeurs et
aux chercheurs de vivre sans activité extérieure remunerée, aucune
mesure destinée à améliorer le rendement universitaire ne pourra
être efficace: un pays ne peut pas, dans ces conditions, espérer
avoir une?lvie intellectuelle active, une industrie moderne ni Fintelligence d un monde en évolution rapide».
Assim, com verbas demasiado^ baixas, ausência de cursos regulares ipara pós-graduados, núcleos de investigação de dimensão
inferior à dimensão crítica (à parte uma ou outra excepção), professores sobrecarregado® com trabalho docente e muitos
ocupados
ainda em actividades estranhas à Universidade) 37, a nossa produção científica ainda depende muito do espírito de dedicação de
3
«
37

Cfr. [481.
Conforme estudo apresentado no Colóquio da Universidade Técnica
sobre temas ligados ao ensino (Janeiro a Maio de 1965), de 144 membros do
corpo docente daquela Universidade, em 1961/62, só 36 não tinham outra
actividade: 33 trabalhavam em Empresas, 35 noutro lugar do Estado, 29 na
Profissão liberal, 4 simultaneamente em Empresas e Profissão liberal, 5 no
Estado e Profissão liberal, 2 em Empresas, Estado e Profissão liberal.

um ou outro professor e, por isso, embora haja alguns centros de
excelência, não pode deixar de se apresentar com um nível inferior
ao que seria desejável — com prejuízo do próprio ensino que a
universidade deve ministrar e do papel que lhe devia caber na
formação do escol de investigadores de que o País tanto necessita
para o seu desenvolvimento económico e social.
Lisboa, Julho de 1967.
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