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Resumo Assistimos à emergência de um novo modelo de desenvolvimento,
assente num novo padrão de competitividade baseado na inovação, tese que tem
arrastado consigo o debate sobre as relações entre universidade e indústria, leia-se
ciência como factor produtivo. Se bem que a ciência e as suas aplicações sempre
tenham alimentado o crescimento económico, os moldes em que se coloca hoje esta 
questão são completamente novos. Trata-se de imputar à universidade a
assumpção de novas funções e a transformação das que lhe têm sido
tradicionalmente atribuídas. Neste texto procuramos discutir esta questão numa
perspectiva histórica, argumentando que a importância decisiva que a filosofia
teve na fundação do modelo humboldtiano de universidade está a ceder o passo à
teoria económica, num quadro de tecnocratização da política. A referência ao caso
português procura mostrar a “espessura sociológica” que marca a diferença entre
países e que resiste à importação dos modelos económicos.
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Introdução

Assis ti mos à emer gên cia de um novo mo de lo de de sen vol vi men to, as sen te num
novo pa drão de com pe ti ti vi da de ba se a do na ino va ção, tese que tem ar ras ta do con -
si go o de ba te so bre as re la ções en tre uni ver si da de e in dús tria, leia-se ciên cia como
fac tor pro du ti vo.1 Se bem que a ciên cia e as suas apli ca ções sem pre te nham ali men -
ta do o cres ci men to eco nó mi co, os mol des em que se co lo ca hoje esta ques tão são
com ple ta men te no vos. Com efe i to, ul tra pas sa do o mo de lo li ne ar de di fu são do co -
nhe ci men to em que tra di ci o nal men te as sen ta va a li ga ção en tre a uni ver si da de e a
es fe ra eco nó mi ca, a uni ver si da de pas sa para den tro do “ac tor-rede pro du tor de
ino va ção” (Cal lon, 1989), in ter vin do di rec ta men te no pro ces so.

Tra ta-se de im pu tar à uni ver si da de uma res pon sa bi li da de di rec ta na pro mo -
ção com pe ti ti va do país, o que im pli ca a as sump ção de no vas fun ções e a trans for -
ma ção das que lhe têm sido tra di ci o nal men te atri bu í das (Etzko witz e Pe ters, 1994).

A Eu ro pa pro cu ra se guir este mo de lo, ori un do dos Esta dos Uni dos, cu jas vir -
tu a li da des re si dem es sen ci al men te no su ces so eco nó mi co pro por ci o na do pela
quan ti da de de ino va ções tec no ló gi cas e de no vos mer ca dos que a in ves ti ga ção aca -
dé mi ca in duz.2 As uni ver si da des eu ro pe i as es tão hoje pe ran te um con jun to de de -
sa fi os que põem em ca u sa os seus mo de los cons tru í dos ao lon go de dois sé cu los de
his tó ria e pro cu ram adap tar-se ao novo con tex to, se gun do as es pe ci fi ci da des
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so ci e ta is (Ma u ri ce, Sel li er e Sil ves tre, 1982) que lhe são pró pri as. Esta mos ain da
lon ge de po der des cor ti nar o re sul ta do des te pro ces so.

Nes te tex to co me ça mos por re lem brar a ori gem da “uni ver si da de mo der na”,
tam bém co nhe ci da como o mo de lo de Hum boldt. Esta dis cus são traz a lume o pa -
pel da ciên cia no de sen vol vi men to eco nó mi co e o modo como a uni ver si da de in te -
grou em si a fun ção de in ves ti ga ção, pro cu ran do man ter-se in de pen den te perante
o es ta do e o mer ca do.

Uma bre ve re fe rên cia ao de sen vol vi men to his tó ri co da ciên cia nos EUA jun ta
al gu mas no tas elu ci da ti vas so bre o que está hoje em jogo na trans for ma ção da ciên -
cia en quan to ins ti tu i ção e nos de sa fi os que se co lo cam à uni ver si da de.

Pro cu ra mos dis cu tir a pos si bi li da de de im por ta ção do mo de lo ame ri ca no e
re la ti vi zá-la, de fen den do a ide ia de que a im por tân cia de ci si va que a fi lo so fia teve
na fun da ção do mo de lo hum bold ti a no está a ce der o pas so à te o ria eco nó mi ca,
num qua dro de tec no cra ti za ção da po lí ti ca (Ha ber mas, 1973), e que há um dé fi ce
de dis cus são, no seio da pró pria aca de mia, so bre este pro ces so. A re fe rên cia ao caso 
por tu guês pro cu ra mos trar a “es pes su ra so ci o ló gi ca” que mar ca a di fe ren ça en tre
pa í ses e que re sis te à im por ta ção dos mo de los eco nó mi cos.

Con si de ra-se tam bém que a ques tão da re com po si ção dos sa be res aca dé mi -
cos só tem sen ti do nes te qua dro ge ral de abor da gem.

As lições da história

A in ven ção da “uni ver si da de mo der na”: fun ções e sa be res aca dé mi cos

Os de sa fi os de mu dan ça que se co lo cam hoje à uni ver si da de e a re com po si ção de
sa be res que exi gem são, na sua es sên cia, os mes mos que mar ca ram a emer gên cia da 
“uni ver si da de mo der na”, há cer ca de 200 anos.

O mo de lo hum bold ti a no de uni ver si da de é a re fe rên cia clás si ca da “ide ia de
uni ver si da de mo der na” (Re na ut, 1995), con subs tan ci a da na for ma ção da uni ver si -
da de de Ber lim em 1810, que sur ge na se quên cia da pri me i ra gran de cri se aca dé mi -
ca, mar ca da pelo pro ces so de la i ci za ção da uni ver si da de da Ida de Mé dia e que se
tra du ziu pela trans fe rên cia da de pen dên cia da igre ja para a de pen dên cia do es ta do 
e pela emer gên cia de um novo sa ber, a ciên cia. Este pro ces so é tam bém mar ca do
pela trans for ma ção das fun ções da uni ver si da de, que se tor na, a par do en si no,
num lu gar de pro du ção da ciên cia, pro ces so que al guns au to res de sig nam como
pri me i ra re vo lu ção aca dé mi ca (Etzko witz, 1997).

Na épo ca de sen ca de ou-se na Ale ma nha um de ba te pro fun do em tor no da
pró pria con cep ção de uni ver si da de e de ciên cia, de ba te em que a fi lo so fia ale mã
de sem pe nhou um pa pel fun da men tal e don de sur gi ria a ide ia de uni-ver si da de
— en quan to re u nião de múl ti plos sa be res ten do por base uma uni da de or gâ ni ca —
fun da da na con cep ção de ciên cia como sis te ma (Re na ut, 1995).

Um dos gran des te mas des se de ba te foi jus ta men te o da re la ção en tre a
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uni ver si da de e o es ta do, num qua dro em que se pro cu ra va im pe dir que este in ter -
fe ris se ou pres si o nas se no sen ti do da ins tru men ta li za ção do sa ber. Te mia-se que o
es ta do, na pros se cu ção dos seus in te res ses, re du zis se a mis são da uni ver si da de à
for ma ção dos fun ci o ná ri os de que pre ci sa va para si pró prio. É as sim que, pela pri -
me i ra vez, se co lo ca a ques tão do “sa ber de sin te res sa do” con tra a pro fis si o na li za -
ção, em nome da fa mo sa li ber da de aca dé mi ca. Co lo ca da as sim a ques tão da au to -
no mia uni ver si tá ria, des ta ca mos aqui qua tro pon tos que nos pa re cem es sen ci a is,
quer pela re le vân cia que ti ve ram na épo ca, quer pela ac tu a li da de que têm para a
dis cus são so bre a ac tu al cri se uni ver si tá ria, pon to a par tir do qual se deve, a nos so
ver, co lo car o pro ble ma da re com po si ção dos sa be res.

A pri me i ra ques tão que vale a pena su bli nhar é que, à épo ca, o pro ble ma da
au to no mia se des do bra va em dois gran des te mas: a au to no mia in ter na e a au to no -
mia ex ter na. Os pro ble mas co lo ca dos pela pri me i ra re fe ri am-se à re la ção en tre en si -
no e in ves ti ga ção. A pro du ção do sa ber e a sua trans mis são são ta re fas dis tin tas e não
obe de cem às mes mas exi gên ci as; tra ta va-se de dis cu tir, na al tu ra, em que me di da
uma se deve ou não su bor di nar à ou tra, por quê e em que con di ções. A esta ques tão
cada país deu uma res pos ta di fe ren te, ten do de sen vol vi do tra jec tó ri as pró pri as
que mar cam hoje as prin ci pa is di fe ren ças en tre as uni ver si da des e, de modo mais
ge ral, a or ga ni za ção dos cha ma dos “sis te ma na ci o na is de ino va ção” (Lund vall,
1992; Nel son, 1993).

Actu al men te esta ques tão apa re ce com a mes ma pre mên cia, a ava li ar pela im -
por tân cia que as com pa ra ções in ter na ci o na is sus ci tam, na ten ta ti va de con clu ir so -
bre as van ta gens e des van ta gens de cada mo de lo. O pro ble ma nes te tipo de com pa -
ra ções pa re ce re si dir nos cri té ri os a par tir dos qua is se con si de ra o que é “van ta jo -
so”, aten den do a que pre va le ce a ide ia de que o sis te ma deve obe de cer a um prin cí -
pio de ra ci o na li da de eco nó mi ca, quer di zer, a uma ló gi ca mer can til da ciên cia (Fer -
né, 1993).

Que tipo de sa ber cabe à uni ver si da de trans mi tir é o se gun do tema que de cor re
na tu ral men te do pri me i ro. Mes mo con si de ran do a in ves ti ga ção em pé de igual da -
de com o en si no — en ten di da na al tu ra como “in ves ti ga ção pura e de sin te res sa da”
—, o sa ber a trans mi tir cor res pon de ria mais a uma “alta cul tu ra es pe ci a li za da”.
Dan do pri o ri da de ao en si no, o sa ber se ria “me nos cul to” e mais pro fis si o na li zan te.

Um ou tro tema, con vo ca do para a dis cus são da au to no mia in ter na, re fe re-se à
re la ção en tre dis ci pli nas no seio da uni ver si da de e, por essa via, à or ga ni za ção in ter na,
con cre ti za da na re la ção en tre fa cul da des e uni ver si da de e das fa cul da des en tre si.
Tra ta va-se de de fi nir se a ciên cia se de ve ria de sen vol ver num qua dro de au to no mia 
e es pe ci a li za ção dis ci pli nar ou, em al ter na ti va, pro cu rar es ta be le cer re la ções en tre
dis ci pli nas e es ba ter a es pe ci a li za ção.

A au to no mia ex ter na re fe ria-se à re la ção en tre uni ver si da de e es ta do, ques tão que 
es te ve pre sen te em toda a his tó ria da uni ver si da de mo der na, em bo ra os pres su -
pos tos em que essa dis cus são se tem ba se a do não se jam sem pre os mes mos. Ora se
de fen de a au to no mia em nome da li ber da de aca dé mi ca as sen te no “sa ber de sin te -
res sa do” ou, numa ló gi ca li be ral, com o ar gu men to de que se tra ta de uma ins ti tu i -
ção da so ci e da de como as ou tras, com os seus pró pri os in te res ses, numa ló gi ca de
con cor rên cia en tre uni ver si da des.

DESAFIOS À UNIVERSIDADE 95



Mas a his tó ria da uni ver si da de mo der na não pode ser con ta da à mar gem da
his tó ria da ciên cia (Ca ra ça, 1999). Vem isto a pro pó si to da con ci li a ção en tre “ciên cia 
pura” e as ne ces si da des da eco no mia por al tu ra da pri me i ra re vo lu ção in dus tri al, o
que, em tra ços lar gos, cor res pon de à aber tu ra da uni ver si da de como lu gar de pro -
du ção da ciên cia. As aca de mi as da ciên cia ti nham sur gi do mu i to an tes, nos sé cu los
XVII e XVIII, um pou co por toda a Eu ro pa, no qua dro de uma fi lo so fia em que se
con si de ra va que o pro gres so da ciên cia de pen dia da uti li da de que lhe pu des se ser
dada.

Le ib nitz, pri me i ro pre si den te da Aca de mia das Ciên ci as de Ber lim em 1700,
fi cou co nhe ci do na his tó ria da uni ver si da de jus ta men te por que dis tin guiu as
“ciên ci as pu ra men te teó ri cas” e a sua apli ca ção prá ti ca e, nes te qua dro, de sen vol -
veu es for ços sig ni fi ca ti vos na fun da ção das Aca de mi as — fora das uni ver si da des
— com base na ide ia de “ciên ci as pro du ti vas”.3

Se gun do o au tor, era pre ci so que “… na so ci e da de do co nhe ci men to a ac ti vi -
da de ci en tí fi ca não fos se ori en ta da por uma sim ples cu ri o si da de ou de se jo de sa -
ber, por in ves ti ga ções inú te is, mas que se ori en tas se so bre tu do pela ‘uti li da de’”
(Le ib niz, 1700, cit. por Re na ut, 1995: 122).

Este mo vi men to te ria dado ori gem ain da às “es co las es pe ci a is” (Spe zi als chu -
len) e às “es co las su pe ri o res pro fis si o na is” (Fach hoschschu len).

Nes te qua dro e a esta dis tân cia, po de ría mos in ter ro gar-nos so bre os fac to res
que, ape sar de tudo, ex pli cam a ex pan são das uni ver si da des até aos nos sos dias
quan do, po de mos ad mi tir, se ria es pe rá vel que se ti ves sem re me ti do a um pa pel de
for ma ção de eli tes, como acon te ceu em cer tos pe río dos da his tó ria. A res pos ta pa -
re ce en con trar-se no mo de lo de uni ver si da de que, pe ran te esta con tro vér sia, Hum -
boldt en con trou — e não será por aca so, que o mo de lo hum bold ti a no in flu en ci ou
as uni ver si da des de qua se todo o mun do, in clu in do os EUA —, quan do in ven tou a
Uni ver si da de de Ber lim. Esta uni ver si da de sur giu si mul ta ne a men te con tra a ide ia
uti li tá ria de ciên cia — de que as aca de mi as e “es co las su pe ri o res e es pe ci a is” eram
o exem plo — e con tra o mo de lo das uni ver si da des ecle siás ti cas me di e va is.

O que é es sen ci al re ter para a ques tão que ago ra nos ocu pa é que, para Hum -
boldt, tra tar as uni ver si da des como es co las es pe ci a li za das e di vi dir a in ves ti ga ção
em pura e apli ca da se ria uma enor me ame a ça tan to para a uni ver si da de, como para 
a ciên cia. O su ces so de Hum boldt deve-se ao com pro mis so que foi ca paz de es ta be -
le cer en tre uma co i sa e ou tra: ca be ria às uni ver si da des a in ves ti ga ção pura (no sen -
ti do da pro cu ra da ver da de), in ves ti ga ção que de ve ria in clu ir no en tan to uma com -
po nen te prá ti ca. No en si no, esta op ção te ria tra du ção na cé le bre fór mu la da “for -
ma ção pela in ves ti ga ção”.

Des ta com ple xa con tro vér sia que, por ra zões ób vi as, não cabe aqui ex plo rar,
des ta ca mos três as pec tos que nos pa re cem es sen ci a is para o de ba te ac tu al so bre a
uni ver si da de, a sa ber:

— há uma di fe ren ça es sen ci al en tre “ciên cia como pro cu ra da ver da de” e “ciên -
cia como pro cu ra de res pos tas aos in te res ses eco nó mi cos e po lí ti cos”. Esta
ques tão é fun da men tal e não deve ser con fun di da, como fre quen te men te
acon te ce, com in ves ti ga ção fun da men tal ver sus in ves ti ga ção apli ca da.
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— o mo de lo de Hum boldt per mi tiu uma con cep ção de uni ver si da de re la ti va -
men te in de pen den te do es ta do, da eco no mia e da so ci e da de, à cus ta, é cer to,
de uma cer ta re pre sen ta ção mí ti ca da ciên cia que vin ga va na que la épo ca;

— as im pli ca ções de cada uma des tas op ções na na tu re za dos sa be res que se pro -
du zem e trans mi tem e, logo, na re com po si ção dos sa be res aca dé mi cos. Com
efe i to, a par tir de uma con cep ção de ciên cia “como pro cu ra da ver da de”, fi ca -
va im plí ci to que este “sa ber” não es ta va com pro me ti do em for mar “com pe -
tên ci as pron tas a usar”, se gun do os in te res ses es pe cí fi cos do mer ca do.4 No
pro jec to da Uni ver si da de de Ber lim vin gou a ide ia de que as com pe tên ci as
pro fis si o na is não de cor rem di rec ta men te da es fe ra do sa ber ci en tí fi co, mas
que são ad qui ri das por imi ta ção dos mo de los tra di ci o na is do “sa ber-fa zer”.

Por ou tro lado, a “pro cu ra da ver da de” e a “for ma ção pela in ves ti ga ção” propor -
cionam uma vi são glo bal do mun do e uma for ma ção in te gral do Ho mem e não ape -
nas uma pro fis são. Para Hum boldt as uni ver si da des ti nham tam bém como mis são
aqui lo a que cha ma va “ edu ca ção mo ral da na ção”.5

O outro lado da história: a ciência no desenvolvimento económico

Mas o pa pel da ciên cia no de sen vol vi men to não é uma ques tão nova, in de pen den -
te men te do modo como cada país au to no mi zou e or ga ni zou as suas ac ti vi da des de
in ves ti ga ção e lhes con ce deu um pa pel ma i or ou me nor den tro da uni ver si da de,
com a Fran ça a cons ti tu ir um caso ex tre mo no con tex to eu ro peu.6 To me mos o
exem plo ame ri ca no, já que é o mo de lo de re fe rên cia ac tu al para a Eu ro pa, tan to do
pon to de vis ta do mo de lo de de sen vol vi men to, como de ins pi ra ção da te o ria
eco nó mi ca.

O exemplo dos EUA

Como re fe re Ca ra ça (1999), o sé cu lo XIX foi o sé cu lo da me câ ni ca, do aço e do ca mi -
nho-de-fer ro, o seu sím bo lo foi a má qui na, o con ce i to a me câ ni ca e os eu ro pe us pa -
re ci am ser os se nho res do mun do. Por ana lo gia, po de ría mos di zer que o sé cu lo XXI
pa re ce de se nhar-se como o sé cu lo da in for má ti ca, das te le co mu ni ca ções e da bi o -
tec no lo gia, o seu sím bo lo é o com pu ta dor, o con ce i to a in for ma ção — “so ci e da de
da in for ma ção” — e os ame ri ca nos pa re cem ser os se nho res do mun do. Como che -
gá mos aqui no que diz res pe i to ao mo de lo de uni ver si da de e de de sen vol vi men to
da ciên cia?

His to ri ca men te, o mo de lo ame ri ca no foi mu i to in flu en ci a do pelo mo de lo ale -
mão de Hum boldt. Antes dis so, a in fluên cia da igre ja não é com pa rá vel com a Eu -
ro pa (Pey re fit te, 1995). Os EUA ti nham col le ges à se me lhan ça do mo de lo in glês de
Oxford e Cam brid ge e, sob a in fluên cia de Ben ja min Frank lin, pre va le cia a ide ia de
uma “cul tu ra útil” (Kerr, 1994). Como em qual quer ou tro país, o pro ble ma do fi -
nan ci a men to da in ves ti ga ção mar cou de ci si va men te as vi cis si tu des his tó ri cas do
en si no su pe ri or. A ve lha opo si ção en tre in ves ti ga ção fun da men tal e in ves ti ga ção
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apli ca da aos in te res ses da eco no mia re mon ta nos EUA ao prin cí pio do sé cu lo XX.
Pri me i ro, e este as pec to é fun da men tal, por que é sen si vel men te nes ta al tu ra que
emer gem os pri me i ros la bo ra tó ri os in dus tri a is nas gran des em pre sas de quí mi ca e
de elec tri ci da de. A pri me i ra guer ra mun di al terá sido ou tro mar co de ci si vo nes ta
ma té ria, al tu ra em que a in dús tria pri va da co me çou tam bém a fi nan ci ar as ac ti vi -
da des de in ves ti ga ção uni ver si tá ri as com al gu ma re gu la ri da de. Se gun do Ro bert
Mil li kan, foi en tão que, pela pri me i ra vez na his tó ria, “…o mun do foi ca paz de per -
ce ber o que a ciên cia po dia fa zer…” (Ge i ger, 1988: 334).

Esta per cep ção não foi, como se sabe, mu i to agra dá vel, com os exem plos das
ar mas quí mi cas, os pri me i ros bom bar de a men tos aé re os, os sub ma ri nos e de po is o
de sas tre de Hi ros hi ma, que aca ba ram com o mito da ne u tra li da de da ciên cia e, de
cer to modo, a des sa cra li za ram.

No pós-guer ra, em todo o caso, o ce le bre re la tó rio de Van ne var Bush — con se -
lhe i ro ci en tí fi co do Pre si den te Ro o se velt — Sci en ce, the Endless Fron ti er (1945)
— pro cu ra “la var” a ima gem da ciên cia, ten do sido um mar co de ci si vo, quer para o
modo como esta se vi ria a de sen vol ver, quer para a con fi gu ra ção das uni ver si da des 
ame ri ca nas. Com efe i to, de fen dia-se o fi nan ci a men to da in ves ti ga ção fun da men -
tal, com o ar gu men to de que os gran des de sen vol vi men tos tec no ló gi cos no pe río -
do da guer ra só ti nham sido pos sí ve is gra ças ao an te ri or in ves ti men to em in ves ti -
ga ção fun da men tal. Re co nhe cia-se tam bém que, da dos os ele va dís si mos mon tan -
tes fi nan ce i ros que a in ves ti ga ção fun da men tal exi gia, só o Go ver no te ria con di -
ções para o fa zer. E foi com este ob jec ti vo que Bush pro pôs a cri a ção da Na ti o nal Sci -
en ce Foun da ti on. O go ver no as su miu as sim o pa pel de fi nan ci ar a in ves ti ga ção con -
si de ra da re le van te para as ne ces si da des na ci o na is, ins ti tu ci o na li zan do uma res -
pon sa bi li da de tri par ti da en tre o po der po lí ti co, mi li tar e eco nó mi co, uma vez que
as ex pe riên ci as da co la bo ra ção com o sec tor in dus tri al ti nham já cri a do as suas ra í -
zes. Pos te ri or men te, no pe río do da guer ra fria, o de sen vol vi men to da ciên cia e da
tec no lo gia ace le rou a um ní vel sem pre ce den tes.

Este mo de lo, tal como o eu ro peu — em vias de cons tru ção — de sen vol veu-se
se gun do uma tra jec tó ria par ti cu lar, so ci e tal men te con fi na da. Como re fe re Ge i ger
(1988), o que se cha ma ago ra cor ren te men te “trans fe rên cia tec no ló gi ca”, já era a
mis são do Na ti o nal Re se arch Coun cil (NRC) na Amé ri ca dos anos 20.7

Nos anos 80 a in dús tria muda de es tra té gia na sua re la ção com as uni ver si da -
des, pas san do a fi nan ci ar pro jec tos de lon go pra zo, com con tra tos no va lor de mi -
lha res de dó la res, ha ven do mes mo exem plos de gran des em pre sas eu ro pe i as que
fi nan ci am ac ti vi da des de in ves ti ga ção nos EUA.8 Esta mu dan ça — que não ex clui o 
tipo de co la bo ra ções an te ri o res, mais ba se a das em co o pe ra ções li mi ta das no tem -
po, con sór ci os, tro ca de in ves ti ga do res en tre uni ver si da des e in dús tria, etc. — teve
gran de im pac te em todo o sis te ma de C&T.

A par tir de uma le i tu ra mais glo bal, esta nova ati tu de do lado da in dús tria in -
clui-se numa es tra té gia em pre sa ri al de di mi nu i ção de cus tos como re ac ção à cri se
dos anos 70 (Bo yer, 1981) e que se tra du ziu pela ex te ri o ri za ção de uma gran de par te 
de ac ti vi da des até en tão de sen vol vi das no in te ri or das em pre sas. Este pro ces so tra -
du ziu-se num dis cur so as sen te em dois slo gans de cons ci en ci a li za ção co lec ti va so -
bre as vir tu a li da des eco nó mi cas do down si zing e do em pre en de do ris mo, como
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com po nen tes im por tan tes do novo es pí ri to do ca pi ta lis mo (Bol tans ki e Chi a pel lo,
1999).9

Em pa ra le lo, a emer gên cia de no vas in dús tri as de alta tec no lo gia, como as te -
le co mu ni ca ções, a in for má ti ca e a bi o tec no lo gia — os cha ma dos sec to res ba se a dos
na ciên cia, por opo si ção aos sec to res tra di ci o na is — como pi la res do de sen vol vi -
men to eco nó mi co do sé cu lo XXI, trans for mam a con cep ção tra di ci o nal de ciên cia
(Gib bons e ou tros, 1994) — e com ela a uni ver si da de —, como con di ção ne ces sá ria
ao novo modo de de sen vol vi men to.

É nes te qua dro que Etzko witz (1997) de fen de a ide ia de que a tran si ção que a
uni ver si da de atra ves sa se tra duz, não numa cri se — como o in di ca dor dos cor tes
or ça men ta is po de ria in du zir —, mas numa re vo lu ção: a se gun da re vo lu ção aca dé -
mi ca. A pri me i ra ocor reu quan do a uni ver si da de as su miu, pa ra le la men te ao en si -
no, a fun ção de in ves ti ga ção, trans for man do-se numa ins ti tu i ção de in ves ti ga ção.
A se gun da ca rac te ri za-se pela ins ti tu ci o na li za ção da fun ção eco nó mi ca das uni ver -
si da des — o de sen vol vi men to eco nó mi co pas sa a fa zer par te da sua mis são — num
pro ces so em que os ac to res en vol vi dos vão adap tan do ou ajus tan do as suas po si -
ções às no vas opor tu ni da des e cons tran gi men tos ins ti tu ci o na is: “ca na li zar os flu -
xos de co nhe ci men to para no vas fon tes de ino va ção tec no ló gi ca, tor nou-se uma ta -
re fa da aca de mia, mu dan do a es tru tu ra e a fun ção da uni ver si da de. ” (Etzko witz
e Ley des dorff, 1997: 1).

Esta re vo lu ção aca dé mi ca tem, tam bém in ter na men te, vá ri as con se quên ci as:
na es tru tu ra e or ga ni za ção in ter na da uni ver si da de, na trans for ma ção da ciên cia
en quan to tal, nos mo dos de fi nan ci a men to, na con cep ção do sa ber ci en tí fi co, no
per fil dos in ves ti ga do res e, em con se quên cia, no que se en si na. Fala-se em uni ver -
si da de em pre en de do ra e em do cen tes-em pre sá ri os.

Inte res sa-nos re ter aqui a ide ia de trans for ma ção da ciên cia, prin ci pal men te
no que se re fe re aos efe i tos no “sa ber”, na me di da em que se pas sa do sa ber ci en tí fi -
co, se gun do a con cep ção tra di ci o nal de ciên cia, para um ou tro tipo de sa ber ci en tí -
fi co, ine ren te à nova ciên cia.

Da ciência tradicional a uma nova concepção de ciência: recomposição
das funções e dos saberes académicos

Se gun do al guns au to res está em cur so um novo modo de pro du zir ciên cia (Gib -
bons e ou tros, 1994). Nes te pro ces so as uni ver si da des de i xam de ser o lu gar pri vi le -
gi a do de pro du ção do sa ber ci en tí fi co e esta mu dan ça sig ni fi ca, si mul ta ne a men te,
que esse sa ber se pro duz com ou tros ac to res e ins ti tu i ções e de um modo di fe ren te.
Este pro ces so de sen ca de ia um con jun to de de sa fi os às uni ver si da des, no sen ti do
em que lhes exi ge uma mu dan ça es tru tu ral (San tos, 1994) e, na tu ral men te, uma re -
com po si ção pro fun da dos sa be res aca dé mi cos.

As ra zões his tó ri cas que ex pli cam esta si tu a ção têm ori gem no pró prio mo de -
lo da ciên cia tra di ci o nal10 “ atra vés de um pro ces so de es pe ci a li za ção no do mí nio
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cog ni ti vo, de pro fis si o na li za ção no do mí nio so ci al e de ins ti tu ci o na li za ção no do mí -
nio po lí ti co” (Gib bons e ou tros, 1994).11 De fi niu-se as sim, ao lon go do tem po, um
pa drão para a ciên cia-ins ti tu i ção que ex clu ía tudo o que, de al gum modo, a ame a -
ça va. As prin ci pa is con se quên ci as des te pro ces so são a es tru tu ra ção do co nhe ci -
men to ci en tí fi co em dis ci pli nas, uma cer ta con cep ção de ciên cia e de ci en tis ta, um 
con jun to de nor mas so ci a is que re gu lam este sis te ma e a iden ti fi ca ção de lu ga -
res/ins ti tu i ções que par ti ci pam na cons tru ção e fun ci o na men to do edi fí cio
ci en tí fi co.

As ba ses de sus ten ta ção des te mo de lo te ri am vin do a ser des tru í das ao lon go
do tem po, fun da men tal men te de vi do à mas si fi ca ção do en si no e à apro pri a ção da
fun ção de in ves ti ga ção pe las uni ver si da des, na me di da em que um nú me ro cres -
cen te de in di ví du os tor nou pos sí vel uma dis se mi na ção do co nhe ci men to aca dé mi -
co pela so ci e da de, cons ti tu in do o su por te de um novo modo de pro du ção do sa ber
que já não se con fi na ao mun do aca dé mi co: está nos la bo ra tó ri os pú bli cos, na in -
dús tria, nas em pre sas, em cen tros de in ves ti ga ção ou nos ga bi ne tes de con sul to ria,
en fim, onde quer que aque les in di ví du os de sen vol vam a sua ac ti vi da de.

Uma ou tra ra zão, igual men te im por tan te, deve-se à emer gên cia das no vas
tec no lo gi as — te le co mu ni ca ções e in for má ti ca —, que per mi tem a li ga ção en tre to -
dos es ses (no vos) lu ga res onde o sa ber se pro duz, sa ber que já não está su je i to às
nor mas cog ni ti vas e so ci a is do mo de lo con ven ci o nal.

O que está em ca u sa é, por tan to, uma trans for ma ção da ciên cia en quan to
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Vectores de mudança

Produção da ciência

Modo 1 Modo 2

Contexto (predominante)
de produção do saber

Universidade Mercado, mas não se reduz à
comercialização. Oferta e procura
envolvem um leque mais amplo de
actores do que é geralmente
considerado.

Via de afirmação e legitimação
do saber

Interesses (e profissionalização) da
comunidade académica

 Não existe ainda.

Organização do conhecimento Em especialidades institucionaliza
das em disciplinas

Transdisciplinar (dificilmente se
enquadra no âmbito disciplinar)

Característica de base Homogeneidade Heterogeneidade

Organização da produção Organização hierárquica segundo
as normas académicas

Organização não hierárquica,
flexível e tipicamente transitória

Controlo de qualidade Pelos pares Pelo “mercado”

Produtores do conhecimento Cientistas Conjunto heterogéneo
de “praticantes”(*)

Nota: (*) esta ter mi no lo gia deve-se a uma di fi cul da de de lin gua gem. Não se usa a de sig na ção de ci en tis ta,
pres su põe-se, para não ge rar con fu são com o Modo 1.

Fon te: adap ta do de Gib bons e ou tros (1994).

Quadro 1 Vectores de mudança na transformação do saber científico



ins ti tu i ção e uma re con ver são pro fis si o nal dos do cen tes/ci en tis tas — in du zi da
tam bém por esta via —, en quan to pro ta go nis tas prin ci pa is des te pro ces so.

Este novo sa ber exis te, é eco no mi ca men te útil, mas não tem ba ses de le gi ti ma -
ção, isto é, tem di fi cul da des em ser so ci al men te re co nhe ci do. Para dis tin guir es tes
dois mo dos de pro du ção do sa ber e à fal ta de ter mi no lo gia es pe cí fi ca, Gib bons e
ou tros usam a de sig na ção de modo 1 e modo 2 de pro du ção do sa ber, para se re fe ri -
rem res pec ti va men te ao mo de lo con ven ci o nal de fun ci o na men to da ciên cia e ao
mo de lo emer gen te. O pri me i ro re fe re-se ao que ge ral men te é de sig na do por co nhe -
ci men to ci en tí fi co e pode de fi nir-se mu i to sin te ti ca men te, se gun do o au tor, como o
con jun to de nor mas cog ni ti vas e so ci a is que de vem ser se gui das na pro du ção, le gi -
ti ma ção e di fu são do sa ber.

Os seus pro ta go nis tas são de sig na dos como ci en tis tas, de sig na ção que já não
se apli ca ao modo 2, não que ren do isto di zer, su bli nham os au to res, que não cum -
pram as re gras do mé to do ci en tí fi co. As di fe ren ças en tre o modo 1 e o modo 2 de
pro du ção da ciên cia sin te ti zam-se no qua dro 1.

Ace i tar este mo de lo, a que al guns au to res já cha mam “ciên cia pós-aca dé mi -
ca” (Zi man, 1999), sig ni fi ca re co nhe cer não só uma ne ces si da de de re com po si ção
dos tra di ci o na is sa be res aca dé mi cos, como tam bém a de uma mu dan ça de iden ti -
da de pro fis si o nal dos do cen tes uni ver si tá ri os.12

Se ad mi tir mos, por ou tro lado, como Etzko witz e Pe ters (1997) que ao ace i tar
um pa pel eco nó mi co a uni ver si da de fica pa re ci da com uma cor po ra ção de negó -
cios, com ac ti vi da des em pre sa ri a is e de mar ke ting, para além das fun ções tra di ci o -
na is de in ves ti ga ção e en si no, te re mos que con clu ir que, para além das mu dan ças
nos sa be res ine ren tes ao novo modo de pro du zir ciên cia, a uni ver si da de tem ain da
que en do ge ne i zar um con jun to de no vos sa be res e com pe tên ci as as so ci a das às mu -
dan ças or ga ni za ci o na is e de ges tão que um tal mo de lo en gen dra.

O papel da teoria económica na ideia de comercialização da ciência

Re la ti vi zan do a ex pe riên cia ame ri ca na à es pe ci fi ci da de so ci e tal que lhe é pró pria e
o op ti mis mo li be ral de Etzko witz, que a Eu ro pa pro cu ra ago ra se guir em nome da
“glo ba li za ção” e da “com pe ti ti vi da de”,13 pa re ce-nos mais re a lis ta con si de rar que
che ga mos ao sé cu lo XXI a bra ços com uma cri se aca dé mi ca, em que a uni ver si da de
pro cu ra, me lhor ou pior, cons tru ir uma nova iden ti da de num mun do onde a im -
por tân cia de ci si va da fi lo so fia — na dis cus são que da ria ori gem ao mo de lo fun da -
dor da uni ver si da de de Hum boldt — cede o pas so à te o ria eco nó mi ca e à tec no cra -
ti za ção da po lí ti ca (Ha ber mas, 1973).

Este pa re ce ser um caso evi den te em que “ a te o ria eco nó mi ca, no sen ti do lato
do ter mo, tra ba lha, in flu en cia e dá for ma à re a li da de eco nó mi ca, em vez de ob ser -
var como é que ela fun ci o na” (Cal lon, 1994: 51).14

A di vul ga ção dos “ca sos de boas prá ti cas”, por exem plo, ou das vir tu a li da des 
do mo de lo ame ri ca no,15 as sim como a im por ta ção acrí ti ca de te o ri as pro du zi das
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nou tros con tex tos,16 aca ba por in flu en ci ar o modo como os ac to res so ci a is — da in -
dús tria e do meio aca dé mi co — per ce bem a si tu a ção, de fi nem os seus pró pri os in -
te res ses, for mu lam as suas es tra té gi as, lu tam pela le gi ti mi da de e con fi gu ram o
modo como as ins ti tu i ções fun ci o nam, mas a par tir do seu pró prio con tex to.

Tudo co me çou quan do a pri me i ra re vo lu ção in dus tri al tor nou cla ro, a dada
al tu ra, que o “pro gres so téc ni co” ti nha uma im por tân cia de ci si va na cri a ção de ri -
que za, atra vés do seu im pac te di rec to na pro du ti vi da de do tra ba lho, no em pre go,
na cri a ção de no vos pro du tos e mer ca dos, etc. Já Marx ti nha cha ma do a aten ção
para a im por tân cia da ciên cia e da téc ni ca no de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo. Mas 
foi Kuz nets, em 1930, o pri me i ro eco no mis ta a con si de rar que o tra ço dis tin ti vo das
so ci e da des in dus tri a is é o seu su ces so na apli ca ção do co nhe ci men to re sul tan te da
ac ti vi da de ci en tí fi ca à es fe ra eco nó mi ca.

Schum pe ter (1935) é o eco no mis ta que mais lon ge vai nes te do mí nio, quan do
con si de ra a “ino va ção” como cha ve da ex pli ca ção so bre o modo como o sis te ma ca -
pi ta lis ta gera in ces san te men te a ener gia que o trans for ma. No en tan to, a cri se do
iní cio dos anos 30, sim bo li ca men te mar ca da com o crash da Bol sa de Nova Ior que
em 1929, mo bi li zou a aten ção dos eco no mis tas para o pro ble ma do de sem pre go e
dos mo de los ma cro e co nó mi cos do equi lí brio, e Schum pe ter foi du ran te mu i to tem -
po um au tor mar gi nal na eco no mia.

Em 1982 Ro sen berg vem cha mar a aten ção dos co le gas para o fac to de “que ex -
clu ir a ino va ção no pro du to do pro gres so téc ni co, era o mes mo que re pre sen tar Ham -
let sem o prín ci pe”. No res cal do da cri se eco nó mi ca dos anos 70 as sis tiu-se, de fac to, a
uma es pé cie de re a bi li ta ção de Schum pe ter, um pou co na ex pec ta ti va de que a cri se
fos se re al men te “uma des tru i ção cri a do ra”. Os cha ma dos neo schum pe te ri a nos de di -
cam-se en tão a uma aná li se do im pac te da ino va ção no cres ci men to eco nó mi co. Nes te
qua dro, a “ino va ção” ad qui re um lu gar cen tral, as sim como to dos os fac to res que pos -
sam in flu en ci ar a sua pro du ção. A ciên cia e a uni ver si da de en tram nes te de ba te como
fac to res de im por tân cia de ci si va. A cha ma da te o ria dos “sis te mas na ci o na is de ino va -
ção” (Nel son, 1993 e Lund vall, 1992) mar ca um pas so de ci si vo nes ta ma té ria. A pers -
pec ti va co nhe ci da por trip ple-he lix (Etzko witz e Leys dorf, 1997) vai ain da mais lon ge.

Bas ta ler mos aten ta men te os do cu men tos ofi ci a is so bre a ques tão, in clu in do
os da OCDE, para nos dar mos con ta até onde vai o pa pel da te o ria eco nó mi ca na
de fi ni ção de re gras e das po lí ti cas de C&T, da po lí ti ca de en si no e in dus tri al.17 Esta
ques tão é, no mí ni mo, pa ra do xal, num qua dro em que a “nova ciên cia” se quer plu -
ri dis ci pli nar. O “po der da ciên cia”, o “ po der na ciên cia” e o “po der com a ciên cia”,
que Ca ra ça (1999) dis tin gue, para efe i tos de sim pli fi ca ção ana lí ti ca, não exis tem se -
pa ra dos na re a li da de. Com efe i to, os con se lhe i ros ci en tí fi cos pró xi mos do po der
po lí ti co e eco nó mi co e a im por tân cia que nos nos sos dias é dada à ciên cia e à tec no -
lo gia, como o au tor diz — para se re fe rir ao “va lor so ci al” da ciên cia — são um mar -
co ca rac te rís ti co da nos sa épo ca.

Uma aná li se pre li mi nar das po lí ti cas eu ro pe i as nes te do mí nio mos tra-nos
que es sas mes mas po lí ti cas pro cu ram de se nhar uma uni ver si da de que deve as su -
mir, para além do en si no e da in ves ti ga ção, uma fun ção no cres ci men to eco nó mi co,
pro cu ran do ir mu i to mais lon ge que o mo de lo de pro fis si o na li za ção con tra o qual a
“ide ia de uni ver si da de mo der na” se ti nha fun da do. De Hum boldt fica a ide ia de
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uni ver si da de como lu gar de pro du ção de in ves ti ga ção, o que muda é a na tu re za da
in ves ti ga ção e o cé le bre prin cí pio da “li ber da de aca dé mi ca”.

A necessidade de uma leitura histórica e sociológica:
o exemplo de Portugal

Nes te pon to pro cu ra mos cha mar a aten ção para que a re a li da de eco nó mi ca está im -
bu í da (em bed ded), no sen ti do de Gra no vet ter (1973), de uma com po nen te so ci o ló gi -
ca, his to ri ca men te cons tru í da. Esta es pes su ra so ci o ló gi ca, cha me mos-lhe as sim, in -
vi sí vel para a te o ria eco nó mi ca, ofe re ce re sis tên cia à im por ta ção de mo de los eco nó -
mi cos, ou ou tros, que lhe são es tra nhos. Esta re sis tên cia, ma i or ou me nor con so an te 
o grau de es tra nhe za, pode re je i tar es ses mo de los, as si mi lá-los ou adap tá-los.18

Os re sul ta dos ne ga ti vos da ava li a ção de po lí ti cas, por exem plo, não ra ras ve -
zes se de vem a uma cer ta ce gue i ra em re la ção à re a li da de so ci o ló gi ca, na sua
con cep ção.

As vicissitudes da história e o modelo português de universidade

Em Por tu gal a dis cus são so bre a “mo der ni za ção da uni ver si da de à ma ne i ra de
Hum boldt” co lo ca-se em ter mos di fe ren tes. Se mo der ni za ção hou ve, con sis tiu na
la i ci za ção do sis te ma com a ex pul são dos je su í tas e a “re for ma de Pom bal” nos
finais  do sé cu lo XVIII. O mo de lo por tu guês de mo der ni da de se guiu mais de per to
a “ide ia na po leó ni ca de uni ver si da de”, no sen ti do em que era uma ins ti tu i ção for -
te men te cen tra li za da, de pen den do di rec ta men te do es ta do mo nár qui co cons ti tu ci -
o nal e mais vo ca ci o na da para um en si no pro fis si o na li zan te (Cru ze i ro, 1990).
A I Re pú bli ca não du rou o su fi ci en te para im ple men tar re for mas es tru tu ra is, o re -
gi me de Sa la zar atro fi ou o sis te ma de en si no e man te ve a uni ver si da de fe cha da so -
bre si pró pria e re ser va da à for ma ção de eli tes.

É ver da de que o nú me ro de es tu dan tes ma tri cu la dos no en si no su pe ri or não
de i xou de cres cer nos anos 50 e 60, ten do-se le van ta do o pro ble ma do con ges ti o na -
men to das qua tro úni cas uni ver si da des en tão exis ten tes no país (duas em Lis boa,
uma em Co im bra e ou tra no Por to). A cri se uni ver si tá ria por tu gue sa nes te pe río do
ti nha, no en tan to, ca rac te rís ti cas bem par ti cu la res. Se das Nu nes ar gu men ta va,
num tex to da ta do de 1969, que não se po dia con fun dir o con ges ti o na men to das es -
co las com mas si fi ca ção, e pro cu ra va de mons trar que se tra ta va an tes de um pro ble -
ma de de mo cra ti za ção do en si no:

o nú me ro de es tu dan tes, com pa ra do com a po pu la ção do país, e a taxa de es co la ri za -
ção uni ver si tá ria das cor res pon den tes clas ses de ida de eram dos mais ba i xos, não só
da Eu ro pa, mas do mun do (ti ran do as na ções ex tre ma men te sub de sen vol vi das).
(Se das Nu nes, 1969)
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Se gun do o mes mo au tor, o en si no su pe ri or era mu i to se lec ti vo e eli tis ta, uma vez
que cer ca de 4/5 dos es tu dan tes pro vi nham de cer ca de ape nas um dé ci mo das fa -
mí li as. Em 1960 a taxa de es co la ri za ção do en si no su pe ri or era de 1,6% (Pe i xo to,
1989), o que sig ni fi ca que nem se quer 2 em cada 100 jo vens por tu gue ses com ida des 
en tre os 18 e os 24 anos fre quen ta vam este grau de en si no (Vi e i ra, 1995).

Não en tran do em pormenores, vale a pena su bli nhar que, por um lado, à
data, Por tu gal era um país de ca rac te rís ti cas ain da mar ca da men te ru ra is, ex pres sas 
numa es tru tu ra de clas ses li ga das ao cam po e pou co pro pí ci as a es tra té gi as de mo -
bi li da de so ci al ba se a das no in ves ti men to edu ca ti vo (Vi e i ra, 1995) e, por ou tro, o ní -
vel mé dio de vida de gran de par te das fa mí li as não po dia su por tar os cus tos ine -
ren tes a esse in ves ti men to.

Assim, no iní cio dos anos 70, a dis cus são cen tra va-se não tan to na ne ces si da -
de de apli car fil tros ad mi nis tra ti vos à en tra da do sis te ma, de tipo nu me rus cla u sus,
mas na fal ta de re cur sos eco nó mi cos que obri ga va a que uma gran de par te dos jo -
vens fos se obri ga da a en trar cedo no mer ca do de tra ba lho. Não exis ti am por tan to
uni ver si da des des ti na das à for ma ção de eli tes, como por exem plo as Grands Éco les
fran ce sas, por que o aces so à uni ver si da de era, des de logo, li mi ta do pe las con di -
ções so ci o e co nó mi cas das fa mí li as.

É en tre os anos de 1974/1977 que se dá o gran de sal to, pas san do o nú me ro de
es tu dan tes ma tri cu la dos no en si no su pe ri or de 56.910 para 86.119, a que se se gue
um pe río do re la ti va men te ir re gu lar de cres ci men to até 1985, com a cur va sem pre
as cen den te até aos nos sos dias. Para al guns au to res, é a par tir de 1985 que se pode
fa lar com ri gor em mas si fi ca ção do en si no su pe ri or. O nú me ro de in di ví du os a fre -
quen tar este grau de en si no re la ti va men te à po pu la ção em ida de nor mal de fre -
quên cia (18-22 anos) pas sa de 18% em 1990 para 37% em 1995 (OCDE, 1997).

Se guin do ain da Se das Nu nes na sua aná li se da cri se aca dé mi ca dos anos 60,
as uni ver si da des eram ins ti tu i ções en quis ta das na sua inér cia qua se es tru tu ral
perante o meio en vol ven te, “con ti nu an do a pro du zir li cen ci a dos que correspon -
diam a exi gên ci as so ci a is em de clí nio, não pre pa ran do, por ou tro lado, in ves ti ga -
do res e es pe ci a lis tas, que a vida mo der na ca re cia de ma ne i ra ra pi da men te pro gres -
si va” (Se das Nu nes, 1969). Esta si tu a ção, con tu do, não ti nha nada a ver com uma
ló gi ca de en si no en tre uma cul tu ra mais am pla/mais es pe ci a li za da, uma vez que a
ques tão da in ves ti ga ção pra ti ca men te nem se co lo ca va. O que se ti nha era uma uni -
ver si da de de vo ca ção pro fis si o na li zan te com os cur ri cu la de sac tu a li za dos.

Em 1973 a re for ma Ve i ga Si mão veio dar os pri me i ros pas sos para a de mo cra -
ti za ção do en si no, ad vo gan do a ex pan são e di ver si fi ca ção do en si no bá si co19 e se -
cun dá rio e a in tro du ção de um “en si no su pe ri or de cur ta du ra ção”, ba se a da nos
ins ti tu tos po li téc ni co e nas es co las nor ma is su pe ri o res es pa lha das por todo o país e
que con fe ri ri am o ba cha re la to. Esta re for ma, for te men te ins pi ra da na te o ria do ca -
pi tal hu ma no e le gi ti ma da pe las su ges tões dos re la tó ri os da OCDE (Ama ral, 1998),
não vi ria a ser com ple ta men te le va da à prá ti ca, uma vez que a re vo lu ção de 1974 e a 
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Por tu gue sa, apro va da pou co tem po de po is — num am -
bi en te po lí ti co que pro cla ma va en ca mi nhar-se para uma so ci e da de so ci a lis ta —,
de fi ni am re gras que le va vam a uma de mo cra ti za ção do en si no que ia mu i to mais
lon ge do que Ve i ga Si mão pro pu nha. Em todo o caso, fo ram ain da cri a das no vas
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uni ver si da des,20 ins ti tu tos uni ver si tá ri os, ins ti tu tos po li téc ni cos21 e es co las nor -
mais su pe ri o res des ti na das à for ma ção de pro fes so res do en si no bá si co (Bra ga da
Cruz e E. Cru ze i ro, 1995). Pre via-se ain da a cri a ção do nu me rus cla u sus, como meio
de con tro lar a cres cen te pro cu ra de en si no uni ver si tá rio e apro vou-se a im ple men -
ta ção da Uni ver si da de Ca tó li ca, a pri me i ra uni ver si da de pri va da no país. Pa re cia
de se nhar-se um mo de lo es tra ti fi ca do de en si no su pe ri or, fal tan do para isso de fi nir
mais cla ra men te a mis são de cada um des tes ti pos de ins ti tu i ções, dado que a in ves -
ti ga ção, como ele men to di fe ren ci a dor, con ti nu a va fora do âm bi to da uni ver si da de.

Em 1986 foi ho mo lo ga da a Lei de Ba ses de Sis te ma Edu ca ti vo, ano que
mar ca tam bém a en tra da de Por tu gal na UE, pas so que virá a in tro du zir re for -
mas es tru tu ra is pro fun das em todo o sis te ma. Esta lei vem acen tu ar o ca rác ter
dual do en si no su pe ri or e atri bu ir um pa pel eco nó mi co tan to a uni ver si da des
como a po li téc ni cos.

Gran des ten sões en tre os ní ve is mé dio e su pe ri or têm mar ca do a his tó ria do
en si no em Por tu gal des de o iní cio do sé cu lo (Grá cio, 1998). A lei 61/78 vi ria a eli mi -
nar al gu mas ca rac te rís ti cas do po li téc ni co como en si no in ter mé dio, ele van do-o ao
ní vel do su pe ri or.

Em sín te se, o en si no su pe ri or, por ra zões his tó ri cas par ti cu la res, de mo cra ti -
zou-se bas tan te mais tar de quem em qual quer país eu ro peu e do que nos Esta dos
Uni dos e man te ve-se vo ca ci o na do para o en si no pro fis si o na li zan te. A dis cus são do 
mo de lo ale mão, ame ri ca no ou mes mo fran cês, não faz qual quer es pé cie de sen ti do
no caso por tu guês.

Qu an to à re la ção en tre en si no e in ves ti ga ção, foi tam bém um dos te mas abor -
da dos no âm bi to da dis cus são so bre a cri se uni ver si tá ria na dé ca da de 60. Dias
Agu do re fe ria a este pro pó si to que:

a in ves ti ga ção li ga da ao en si no vive, em Por tu gal, so bre tu do da de di ca ção de al guns
pro fes so res… a es tru tu ra uni ver si tá ria era pou co apro pri a da às exi gên ci as da pes qui -
sa ci en tí fi ca. A ver ba que o país des ti na va a I&D era ma ni fes ta men te in su fi ci en te —
0,3% do pro du to na ci o nal bru to em 1964 —, as sim como a per cen ta gem des sa ver ba
con sa gra da à in ves ti ga ção para o en si no su pe ri or que, nes se mes mo ano, foi ape nas
de 8% do to tal des ti na do à in ves ti ga ção. (Dias Agu do, 1969: 127)

O Insti tu to de Alta Cul tu ra, fun da do em 1929, es for çou-se por es ti mu lar a in ves ti -
ga ção ci en tí fi ca, cri an do vá ri os cen tros de in ves ti ga ção e en vi an do bol se i ros para o
es tran ge i ro, ac ção que, ain da se gun do Dias Agu do, te ria sido bem mais pro ve i to sa
se, em si mul tâ neo, se ti ves sem re mo de la do as es tru tu ras uni ver si tá ri as, que es ta -
vam or ga ni za das em de par ta men tos de ma si a do es tan ques, sem li ga ção en tre si,
mes mo den tro da mes ma es co la.

Cal cu la va-se a exis tên cia, na que la épo ca, de cer ca de uma cen te na de “equi -
pas” a fa zer in ves ti ga ção em que, mais de me ta de, pos su ía ape nas 1 ou 2 in ves ti ga -
do res a tem po com ple to. Um con jun to de ou tros fac to res con tri bu í ram for te men te
para a qua se au sên cia de in ves ti ga ção no en si no su pe ri or, no me a da men te a fal ta de 
pes so al téc ni co au xi li ar, de fi ci en te ape tre cha men to de ofi ci nas, la bo ra tó ri os e bi -
bliotecas, e a pe sa da so bre car ga do cen te dos pro fes so res — fa zen do com que os
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as sis ten tes ti ves sem pou cas pos si bi li da des de fa zer o dou to ra men to num pe río do
de tem po ra zoá vel —, os ba i xos sa lá ri os fa zen do com que:

a nos sa pro du ção ci en tí fi ca ain da de pen des se mu i to do es pí ri to de de di ca ção de um
ou ou tro pro fes sor… com pre ju í zo do en si no que a uni ver si da de de via mi nis trar e do
pa pel que lhe de via ca ber na for ma ção de in ves ti ga do res de que o país tan to ne ces si ta
para o seu de sen vol vi men to eco nó mi co e so ci al. (Dias Agu do, 1969)

Assim se ali men ta va um di vór cio en tre en si no e in ves ti ga ção nas uni ver si da des, e
se acen tu a va a ide ia do mo de lo na po leó ni co, com a di fe ren ça que a Fran ça fun da -
va, em 1920, o Cen tre Na ti o na le de Re cher che Sci en ti fi que (CNRS), a quem con fi a -
va um pa pel — e um or ça men to — de im por tân cia fun da men tal no de sen vol vi -
men to ci en tí fi co do país, à mar gem da uni ver si da de.

Em Por tu gal, a in ves ti ga ção ia-se fa zen do ba si ca men te nos cen tros im ple -
men ta dos pelo Insti tu to de Alta cul tu ra, com re cur sos bas tan te es cas sos, e poste -
riormente no INIC, que vi ria a de sa pa re cer em 1992.22

Ao mes mo tem po, a fra gi li da de do de sen vol vi men to in dus tri al e a pró pria
es pe ci a li za ção sec to ri al da in dús tria con tri bu íam para ali men tar este di vór cio com:

a in dús tria a mos trar um de sin te res se qua se com ple to pela in ves ti ga ção fe i ta pe las
uni ver si da des… e com a le gis la ção a não fa ci li tar a co la bo ra ção mú tua en tre as es co -
las su pe ri o res e os nú cle os de in ves ti ga ção dos or ga nis mos do es ta do" (Dias Agu do,
1969)

Este dado é fun da men tal para se per ce ber toda a pro ble má ti ca ac tu al da re la ção
uni ver si da de-in dús tria e, pro va vel men te, do modo como o nos so sis te ma uni ver -
si tá rio e ci en tí fi co se foi cons tru in do ao lon go do tem po.

Se a si tu a ção no fi nal dos anos 60 era esta e ain da que a Re for ma de Ve i ga Si -
mão ti ves se sido uma opor tu ni da de es tra té gi ca para in tro du zir ou tro mo de lo de
or ga ni za ção de tipo hum bold ti a no,23 o am bi en te cri a do com a re vo lu ção de 74 e a
ex plo são no en si no su pe ri or que se lhe se guiu, co lo ca ram na lis ta de pre o cu pa ções
do go ver no ou tras pri o ri da des.

Se gun do Gago (1995), só nos anos 80 se afir ma em Por tu gal uma uni ver si da -
de de in ves ti ga ção, a par tir de um con jun to de leis das qua is as mais im por tan tes
são as que se re fe rem ao es ta tu to da car re i ra do cen te uni ver si tá ri a24 e do po li téc ni -
co,25 que con fe re obri ga to ri e da de de in ves ti ga ção nas atri bu i ções do do cen te
uni ver si tá rio.

Em sín te se, para além de um atra so de 200 anos, tra tou-se de uma trans for ma -
ção di ta da pela lei, com al gu mas di fi cul da des de im plan ta ção no ter re no, quer por
efe i tos de uma cul tu ra for te men te en ra i za da, quer pela es cas sez de re cur sos fi nan -
ce i ros (Ru i vo, 1995). É que, se os do cen tes pas sam a ser obri ga dos a fa zer in ves ti ga -
ção, as uni ver si da des não ti nham in fra-es tru tu ras ca pa zes, nem or ça men tos que
vi a bi li zas sem aque la ló gi ca, quer pe las di fi cul da des ine ren tes ao de sen vol vi men to 
do país — o que se tra du zia num or ça men to pú bli co mu i to li mi ta do para a in ves ti ga -
ção e para o en si no su pe ri or —, quer por que a es pe ci a li za ção pro du ti va (Sa la vi sa,
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1999) con ti nu a va a não ser pro pí cia a um in te res se nas ac ti vi da des de C&T por par te
da in dús tria.

O d.-l. n.º 66 de 1980 vem per mi tir a or ga ni za ção das uni ver si da des em de par -
ta men tos, es ta be le cen do ain da como ob jec ti vo o de sem pe nho das fun ções de en si -
no, in ves ti ga ção e pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de. Po de mos di zer que, do
pon to de vis ta ins ti tu ci o nal, este de cre to abre a pos si bi li da de de trans for ma ção das
uni ver si da des por tu gue sas na qui lo a que Etzko vitz (1990 e 1997) cha ma se gun da
re vo lu ção aca dé mi ca, não fos se a fal ta de res pos ta — e este é um dado fun da men tal
— do lado da in dús tria (Sa la vi sa e ou tros, 2000).

A apli ca ção des ta le gis la ção teve im pac tes mu i to dis tin tos, com ma i or di fi cul -
da de de con cre ti za ção nas uni ver si da des mais an ti gas, cu jas es tru tu ras de or ga ni -
za ção e cul tu ra in ter na se se di men ta ram ao lon go de dé ca das, se não de sé cu los. Há
por tan to uma gran de di fe ren ça na apro pri a ção des tas me di das de po lí ti ca en tre as
uni ver si da des mais an ti gas e as que sur gi ram a par tir da dé ca da de 70, va ri an do
tam bém se gun do os do mí ni os ci en tí fi cos (Gago, 1995).

Em todo o caso, e a ace i tar mos a in ter pre ta ção de Etzko witz, po de ría mos con -
clu ir que a uni ver si da de por tu gue sa está a pro cu rar fa zer de uma só vez o que o res to do
mun do oci den tal fez em duas re vo lu ções es pa ça das por dois sé cu los de his tó ria. Ou seja, es -
ta mos a vi ver ao mes mo tem po a pri me i ra e a se gun da re vo lu ção aca dé mi cas e, nes se sen ti do, 
um gi gan tes co pro ces so de apren di za gem co lec ti va e de re com po si ção de sa be res.

A versão portuguesa da “universidade de investigação”

E é nes te qua dro que che ga mos a uma ver são sui ge ne ris de “uni ver si da de de in ves -
ti ga ção”. Com efe i to, na dé ca da de 80, os pro fes so res, con fron ta dos com a obri ga to -
ri e da de de fa zer in ves ti ga ção — até para efe i tos de pro gres são na car re i ra — e, nal -
guns ca sos, for te men te mo ti va dos para este do mí nio de ac ti vi da de, to ma ram a ini -
ci a ti va de fun dar cen tros de in ves ti ga ção di tos uni ver si tá ri os, mas que têm au to no -
mia ci en tí fi ca, ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, mes mo que fun ci o nem den tro das ins ta -
la ções uni ver si tá ri as,26 e que con cor rem no mer ca do com em pre sas de con sul to ria
na an ga ri a ção de pro jec tos de in ves ti ga ção para se au to fi nan ci a rem. Estas ins ti tu i -
ções apa re cem nas es ta tís ti cas do sis te ma de C&T com a de sig na ção de “ins ti tu i -
ções sem fins lu cra ti vos”, de sig na ção onde cabe tam bém ou tro tipo de ins ti tu i ções
com ca rác ter, ori gem e ob jec ti vos di fe ren tes, no me a da men te to das as ins ti tu i ções
de in ter me di a ção que sur gi ram como me di das no âm bi to do Pro gra ma de Mo der -
ni za ção da Indús tria Por tu gue sa (PEDIP) e do Pro gra ma Ciên cia mais di ri gi do
para as ins ti tu i ções de C&T, que con ta ram com fi nan ci a men tos co mu ni tá ri os, e
ain da fun da ções.27 Isto quer di zer que, em Por tu gal, boa par te das fun ções, in cum -
bi das às uni ver si da des, de in ves ti ga ção, pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de e
mes mo de for ma ção con tí nua de qua dros, es tão a car go des tas ins ti tu i ções, fun ci o -
nan do ain da em mu i tos ca sos como ins ti tu i ções de aco lhi men to de es tu dan tes de
mes tra do e dou to ra men to, cu jos gra us são, pos te ri or men te, con fe ri dos pela
uni ver si da de.

São ins ti tu i ções com um ca rác ter hí bri do, na me di da em que, ten do la ços
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mu i to for tes com as uni ver si da des, prin ci pal men te pelo fac to de te rem nas ci do da
ini ci a ti va de aca dé mi cos e de man te rem pro to co los de co o pe ra ção de ca rác ter mu i -
to va ri a do, con so an te os ca sos, são na re a li da de ins ti tu i ções in de pen den tes das
uni ver si da des. Este fe nó me no, que cons ti tui um tra ço es pe cí fi co da or ga ni za ção do 
sis te ma de C&T em Por tu gal, é re fe ri do num re la tó rio da OCDE que con clui que,
pe ran te a bu ro cra ti za ção das ins ti tu i ções uni ver si tá ri as,28 “a co mu ni da de C&T
por tu gue sa en con trou uma res pos ta efi caz: as ins ti tu i ções sem fins lu cra ti vos… es -
tas ins ti tu i ções es tão em vias de se mul ti pli car a uma ve lo ci da de ace le ra da. A tal
pon to que Por tu gal é, de lon ge, o país da OCDE ca rac te ri za do pela per cen ta gem de
C&T exe cu ta da pe las ISFL mais ele va da da zona: 12,4% em 1990, con tra 6,4 % da
Islân dia, 4,1% no Ja pão, 4% na Grã-Bre ta nha, 3,9% na Bél gi ca, 3,1% nos EUA e 2,2%
nos Pa í ses Ba i xos (em to dos os ou tros pa í ses, esta per cen ta gem é in fe ri or a 1,5%)”
(OCDE, 1993).

Tan to quan to sa be mos, não exis te in for ma ção por me no ri za da so bre este fe -
nó me no, mas é re la ti va men te con sen su al a ide ia de que es ta mos a as sis tir a uma di -
vi são fun ci o nal das ac ti vi da des uni ver si tá ri as, em que as fun ções do cen tes e pe da -
gó gi ca ten dem a cen trar-se nos de par ta men tos e fa cul da des e as ac ti vi da des de
I&D em Cen tros e Insti tu tos que, em bo ra li ga dos à uni ver si da de, po dem ter au to -
no mia ad mi nis tra ti va, ci en tí fi ca e fi nan ce i ra, ou ape nas uma ou duas de las. Tra -
ta-se por tan to de um mo de lo hí bri do em que apa ren te men te as uni ver si da des en -
do ge ne i za ram as no vas fun ções de in ves ti ga ção e de pres ta ção de ser vi ços ao ex te -
ri or, aban do nan do, sem gran des so bres sal tos, a sua “tor re de mar fim de ins ti tu i -
ções de eli te”, fe cha das so bre si pró pri as, mas o que na re a li da de se pas sa é que,
pro va vel men te, se en con trou um mo de lo or ga ni za ci o nal sui ge ne ris, com ins ti tu i -
ções in de pen den tes das uni ver si da des que de sem pe nham gran de par te das no vas
fun ções que lhes são atri bu í das.

Esta é a nos sa ver são do mo de lo de Hum boldt e é à luz des te mo de lo que nos
pa re ce opor tu no re to mar as ques tões que enun ciá mos no iní cio: que re la ção en tre
en si no e in ves ti ga ção? Que tipo de sa ber cabe à uni ver si da de trans mi tir? Qual a re -
la ção en tre dis ci pli nas no seio da uni ver si da de? Em que me di da a au to no mia re la -
ti va men te ao es ta do im pli ca uma de pen dên cia do mer ca do e qua is as consequên -
cias des te pro ces so?

Paradoxos e equívocos na universidade: contributos para um debate
sobre o futuro da universidade em Portugal

Equí vo co 1: a re la ção en si no-in ves ti ga ção

Te o ri ca men te a re la ção en si no-in ves ti ga ção tem a vir tu a li da de de fa zer pro gre dir a
ciên cia, a for ma ção con tí nua e a ac tu a li za ção dos co nhe ci men tos do do cen te, fa -
zen do as sim da uni ver si da de o lu gar, por ex ce lên cia, de pro du ção, en si no e apren -
di za gem do sa ber ci en tí fi co. Mas este “ci clo vir tu o so” pres su põe uma con cep ção
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de co nhe ci men to de sin te res sa do — leia-se in de pen den te dos in te res ses eco nó mi -
cos e po lí ti cos —, à ma ne i ra de Hum boldt, o que é con tra di tó rio com a for ma ção
pro fis si o na li zan te de “ban da es tre i ta” que pa re ce do mi nar o es pí ri to ac tu al das
uni ver si da des por tu gue sas.29 Por ou tro lado, no ce ná rio de uma in ves ti ga ção con -
du zi da pe los in te res ses do mer ca do — ad mi tin do que este exis te —, a ne ces sá ria
for ma ção ge ral de base de i xa de ter es pa ço e cor re-se o ris co de for mar mos “qua -
dros su pe ri o res es pe ci li za dos ci da dãos fun ci o na is ig no ran tes”.

Esta con tra di ção (San tos, 1994) faz com que gran de par te dos do cen tes lec ci o -
ne ca de i ras cujo con te ú do está des li ga do das suas ac ti vi da des de in ves ti ga ção, o
que, para além da so bre car ga de tra ba lho, se re flec te na qua li da de do en si no e da
in ves ti ga ção.30 O ci clo tor na-se en tão vi ci o so, na me di da em que está na base das
con tro vér si as crí ti cas à uni ver si da de e que têm ori gem nes te equí vo co que con vém
es cla re cer, sob pena de es tar mos a usar as mes mas pa la vras para fa lar mos de co i sas
dis tin tas quan do nos re fe ri mos, por exem plo, à qua li da de de en si no ou às ex pec ta -
ti vas, por ven tu ra in fun da das, que se ge ram nos do cen tes, nos alu nos, nas fa mí li as,
nas em pre sas e na so ci e da de em ge ral.

Esta é, a nos so ver, uma ques tão de fun do que não pode ser de i xa da ao li vre
ar bí trio da “mão in ví si vel” do mer ca do dos es ta be le ci men tos do en si no su pe ri or, a
co ber to da au to no mia uni ver si tá ria.

Equívoco 2: que tipo de saber deve a universidade transmitir?

A res pos ta a esta ques tão de pen de na tu ral men te do que de sig ná mos como “ equí -
vo co 1".

Num con tex to de mas si fi ca ção do en si no su pe ri or, a par de um gra ve pro ble -
ma de de sem pre go na Eu ro pa, a ten ta ção de equi pa rar as uni ver si da des a “es co las
pro fis si o na li zan tes”, que pro du zem com pe tên ci as “pron tas a usar” pelo mer ca do,
para fa vo re cer a in te gra ção pro fis si o nal dos li cen ci a dos, é com pre en sí vel. Mas, se a
“nova ide ia de uni ver si da de” é essa, en tão todo o sis te ma deve ser re or ga ni za do em con for -
mi da de. Esse prin cí pio é con tra di tó rio, por exem plo, com uma “uni ver si da de de in -
ves ti ga ção” e com uma “for ma ção pela in ves ti ga ção” — só pos sí vel aos ní ve is de
pós-li cen ci a tu ra — e ain da mais con tra di tó rio com as exi gên ci as que são fe i tas à ac -
tu al car re i ra do cen te uni ver si tá ria. Acres ce que este mo de lo pres su põe, no caso de
Por tu gal, que a es fe ra eco nó mi ca se trans for me no sen ti do de po der com prar os
“pro du tos da uni ver si da de” — se jam eles in di ví du os li cen ci a dos ou sa ber for ma li -
za do em tex tos ou pro tó ti pos —, ques tão que não de sen vol ve re mos aqui.

Equívoco 3: sobre o problema da multidisciplinaridade

Pa re ce ser con sen su al, pe los me nos ao ní vel do dis cur so, que a mul ti dis ci pli na ri da -
de é o ca mi nho para o de sen vol vi men to da cha ma da ciên cia pós-aca dé mi ca.
Alguns pro gra mas de C&T eu ro pe us pro cu ram já in du zir uma ló gi ca des te tipo.
Ora, a ad mi tir que a uni ver si da de é um lu gar im por tan te de pro du ção do

DESAFIOS À UNIVERSIDADE 109



co nhe ci men to ci en tí fi co — mes mo que não te nha o mo no pó lio —, a as sump ção
da que le prin cí pio le va da às úl ti mas con se quên ci as im pli ca uma re vo lu ção na or -
ga ni za ção in ter na da uni ver si da de, sa ben do que as fa cul da des e os de par ta men tos
sur gi ram exac ta men te na se quên cia de uma or ga ni za ção dis ci pli nar e es pe ci a li za da
do co nhe ci men to. A co e rên cia des te mo de lo im pli ca tam bém que a or ga ni za ção dos
cur sos, a di vi são em li cen ci a tu ras cada vez mais es pe ci a li za das e a pró pria or ga ni za -
ção da car re i ra do cen te es te jam fe i tas com base na ide ia de es pe ci a li za ção dis ci pli nar.

Fa zen do tá bua rasa de tudo isto, a ques tão de mul ti dis ci pli na ri da de apa re ce
ge ral men te as so ci a da à ide ia de for ma ção de equi pas com pos tas de múl ti plas es pe -
ci a li za ções, fle xí ve is e tem po rá ri as, à ma ne i ra de Gib bons (1994). Assu mir esta po -
si ção é ig no rar o que a so ci o lo gia do tra ba lho e das or ga ni za ções tem de mons tra do
até à exa us tão: as cul tu ras e iden ti da des pro fis si o na is (Sa in sa u li eu, 1977; Du bar,
1991; Oli ve i ra, 1998), as re la ções de po der e es tra té gi as de afir ma ção no seio das or -
ga ni za ções (Cro zi er e Fi ed berg, 1977; Sa in sa u li eu, 1987) e en tre dis ci pli nas (Ser res,
1996; Ca ra ça, 1999).

É por isso que as ex pe riên ci as des te tipo são, ge ral men te, mal su ce di das.

Equívoco 4: autonomia perante o estado versus dependência do mercado

Esta ques tão está in ti ma men te li ga da com as an te ri o res e, na tu ral men te, com a cla -
ri fi ca ção da mis são da uni ver si da de.

Em pri me i ro lu gar, su bli nhe mos que a “ciên cia como pro cu ra da ver da de”, a
que tam bém se cha ma in ves ti ga ção fun da men tal, não deve ser con fun di da, como
cor ren te men te acon te ce, com in ves ti ga ção fun da men tal por opo si ção a in ves ti ga -
ção apli ca da. A in ves ti ga ção fun da men tal pode e deve ter uma com po nen te apli ca -
da, sob pena de a ciên cia se tor nar pura re tó ri ca. O que é es sen ci al nes ta con tro vér -
sia é a de fi ni ção dos ob jec ti vos da pró pria in ves ti ga ção, ou seja, ter mos um mo de lo
de ciên cia “como pro cu ra da ver da de” — e é nes te sen ti do que é de sin te res sa da —,
ou uma ciên cia como “pro cu ra de res pos ta aos in te res ses eco nó mi cos e po lí ti cos”.
É esta di vi são que no pas sa do mar cou a di fe ren ça en tre:

— in ves ti ga ção aca dé mi ca, fe i ta nas uni ver si da des;
— in ves ti ga ção in dus tri al, fe i ta nas em pre sas;
— in ves ti ga ção de apo io à to ma da de de ci são po lí ti ca, fe i ta nas ins ti tu i ções de

in ves ti ga ção que fun ci o nam den tro da es fe ra po lí ti ca (ga bi ne tes de es tu dos e
ins ti tu tos as so ci a dos a mi nis té ri os).

Na ciên cia “pós-aca dé mi ca” esta di fe ren ça ten de a di lu ir-se. Ora a ciên cia tra di ci o -
nal, ape sar das vi cis si tu des do per cur so, teve um pa pel ine gá vel na pro mo ção e le -
gi ti ma ção de uma cul tu ra crí ti ca, não re je i tan do a sua base ex pe ri men tal.

Esta é uma ques tão da ma i or im por tân cia, na me di da em que ex tra va sa lar ga -
men te o âm bi to da uni ver si da de para se tor nar numa ques tão de ci vi li za ção, mas
que con vo ca os aca dé mi cos, como eli te in te lec tu al e pro ta go nis tas im por tan tes
nes te pro ces so, a pro nun ci a rem-se so bre o as sun to.
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Se a so bre vi vên cia da ciên cia de pen de cada vez mais dos cli en tes, se jam eles
ins ti tu i ções pú bli cas ou em pre sas pri va das, cor re se ri a men te o ris co de se tor nar,
tam bém ela, uma ciên cia po li ti ca men te cor rec ta. Esta é uma ques tão que deve ser in -
clu í da na pro ble ma ti za ção da “so ci e da de do ris co” (Beck, 1992), já que as con se -
quên ci as de um ce ná rio des te tipo po de ri am ser trá gi cas se acre di tar mos, como diz
Ca ra ça (1999), que a ciên cia fun ci o nou sem pre como um meio in dis pen sá vel para a
cons tru ção de uma vi são do mun do.

Notas

1 Para uma ex pli ci ta ção em lin gua gem so ci o ló gi ca des ta tese ori un da da eco no mia, e 
suas im pli ca ções na re com po si ção dos sa be res, cf. Lu i sa Oli ve i ra e Raul Lo pes
(orgs.) (1996), Estu do so ci o e co nó mi co da Ma ri nha Gran de e Área Envol ven te: Ava li a ção
de Po ten ci a li da des, Lis boa, Ed. IEFP. 

2 Enten de-se por ino va ção tec no ló gi ca um novo pro du to (fi nal ou in ter mé dio) co -
mer ci a li zá vel, isto é, não bas ta ser “uma no vi da de” se não se pu der trans for mar
em mer ca do ria. Para uma dis cus são do con ce i to de ino va ção, cf. Lu í sa Oli ve i ra
(2000), Para uma Abor da gem So ci o ló gi ca do Con ce i to de Ino va ção. Re la tó rio para a Fun -
da ção de Ciên cia e Tec no lo gia, Lis boa. 

3 Para uma dis cus são do con ce i to de “in ves ti ga ção in dus tri al”, cf. Bow ker, Geof, “ O de -
sen vol vi men to da in ves ti ga ção in dus tri al”, em Ser res, Mi chel, (org), (1996), Ele men tos
Para uma His tó ria das Ciên ci as III, de Pas te ur ao Com pu ta dor, Lis boa, Ed. Ter ra mar. 

4 Aliás, o Ja pão pa re ce ter com pre en di do e re sol vi do sa tis fa to ri a men te esse pro ble -
ma, atra vés de uma “po lí ti ca de re cru ta men to e ges tão dos re cur sos hu ma nos” pe -
las em pre sas, ade qua da a um cer to tipo de re la ção en tre uni ver si da de e in dús tria.
Cf. in Jo li vet, Mu ri el (1985), L’Université au Ser vi ce de l’Économie Ja po na i se, Pa ris, Ed. 
Eco no mi ca. 

5 Para uma dis tin ção en tre edu ca ção e en si no ver Ro dri gues, Ma ria João, (1991),
Com pe ti ti vi da de e Re cur sos Hu ma nos, Lis boa, Ed. D. Qu i xo te. 

6 Mo de lo que me re ceu o nome de “mo de lo na po leó ni co” para acen tu ar essa mes ma
es pe ci fi ci da de. 

7 O NCR co or de nou a mo bi li za ção da ciên cia du ran te a pri me i ra guer ra e con ti nu ou
no pe río do de paz como uma es pé cie de ins ti tu i ção de in ter me di a ção com o ob jec -
ti vo de de sen vol ver uma co o pe ra ção es tre i ta en tre in dús tria e ciên cia aca dé mi ca. 

8 É o caso, por exem plo, de uma em pre sa ale mã do sec tor quí mi co que, en tre 1981 e
1991, fi nan ci ou, em 70 mi lhões de dó la res, o Hos pi tal Ge ral de Mas sa chus sets em
Bos ton. 

9 Quer di zer, as em pre sas, para re du zi rem os cus tos, di mi nu em o em pre go, quer por 
via dos des pe di men tos, quer pelo tra vão ao re cru ta men to. O de sem pre go, as sim
ge ra do, deve so lu ci o nar-se pela trans for ma ção dos de sem pre ga dos em em pre en de -
do res e os jo vens de vem tam bém cri ar o seu pró prio em pre go. É com base nes ta fi -
lo so fia que se fala em uni ver si da des em pre sa ri a is e do cen tes em pre en de do res. 
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10 Usa mos esta de sig na ção para dis tin guir da “nova ciên cia”, à fal ta de me lhor
de sig na ção. 

11 O su bli nha do é nos so. 
12 Para uma de fi ni ção de iden ti da de pro fis si o nal no qua dro da ques tão da re com po -

si ção de sa be res, cf. Lu í sa Oli ve i ra (1998), Inser ção Pro fis si o nal, Lis boa, Ed. Cos mos. 
13 Num mo vi men to in ver so ao que se de sen vol veu no tem po de Hom boldt, em que

os ame ri ca nos vi nham à Eu ro pa co pi ar o mo de lo de Ber lim. 
14 Evi den te men te que este ra ci o cí nio tam bém se apli ca a ou tras dis ci pli nas, ques tão

que nos le va ria a uma dis cus são epis te mo ló gi ca que não cabe no âm bi to des te tex -
to. A lín gua in gle sa é bas tan te cla ra, ao dis tin guir eco no mics (te o ria eco nó mi ca) e
eco nomy (a eco no mia real). 

15 Ver en tre vis ta de Phi lip pe Bus quin, co mis sá rio eu ro peu da in ves ti ga ção, “A Eu ro -
pa tem de vol tar a ser atrac ti va”, jor nal Pú bli co de 6 de Mar ço de 2000

16 Para uma ten ta ti va de le i tu ra da si tu a ção por tu gue sa a par tir da pers pec ti va da Tri -
ple-He lix, cf. Lu í sa Oli ve i ra (1999), “So ci e tal co he ren ce and the new ways of pro -
duc ti on of know led ge: the case of Por tu gal”, Co mu ni ca ção à IV Eu ro pe an So ci o lo gi cal 
Con fe ren ce “Will Eu ro pe work?”, Ames ter dão. 

17 Veja-se, a tí tu lo de exem plo, Bengt Lund val e Su sa na Bor ras (1997), The Glo ba li za ti -
on of Le ar ning Eco nomy: Impli ca ti ons for Inno va ti on Po licy: Rep port Ba sed on the Pre -
li mi nary Con clu si ons from Se ve ral Pro jects un der the TSER Pro gram me, DGXII. 

18 Ti po lo gia ins pi ra da em Ro dri gues, Ma ria João (1988), O Sis te ma de Empre go em Por -
tu gal, Cri se e Mu ta ções, Lis boa, D. Qu i xo te. 

19 A es co la ri da de obri ga tó ria era, nes ta al tu ra, ape nas de 4 anos. 
20 Uni ver si da de Nova de Lis boa, Uni ver si da de do Mi nho e Uni ver si da de de Ave i ro e 

vá ri os ins ti tu tos su pe ri o res em Évo ra e nos Aço res que de ram, pos te ri or men te, ori -
gem a uni ver si da des. 

21 O Insti tu to Po li téc ni co da Co vi lhã e o Insti tu to Po li téc ni co de Vila Real que tam -
bém de ram ori gem a uni ver si da des. 

22 Para um de sen vol vi men to des te tema, cf. Lu í sa Oli ve i ra (org.), (1999), Mo no graph of 
Na ti o nal Hig her Edu ca ti on and Re se arch Systems: Re la tó rio no Âmbi to do Pro jec to
“Inno va ti on et Systèmes d’Enseignment Su pé ri e ur, Pro gra ma TSER, DG XII

23 Como se che gou a ten tar na Uni ver si da de Nova de Lis boa, cf. Gago, 1995. 
24 D. -l. n.º 448/79, lei n.º 19/80. 
25 D. -l. n.º 185/81. 
26 O que lhes per mi te uma ma i or fle xi bi li da de de fun ci o na men to já que se vêem li -

vres do peso bu ro crá ti co da or ga ni za ção uni ver si tá ria a que es tão li ga dos por via
do en si no ou de ac ti vi da des de ges tão. 

27 No me a da men te a Fun da ção Gul ben ki an da Ciên cia, a Fun da ção Luso-Ame ri ca na
para o De sen vol vi men to e a Fun da ção para o De sen vol vi men to dos Me i os Na ci o -
na is de Cál cu lo Ci en tí fi co. 

28 Num re la tó rio da OCDE, da ta do de 1993, so bre a aná li se das po lí ti cas por tu gue sas
de ciên cia e tec no lo gia. 

29 É sig ni fi ca ti vo que, na ava li a ção do en si no su pe ri or, um dos in di ca do res que tem
sido re fe ri do como im por tan te seja a in for ma ção re la ti va à in ser ção pro fis si o nal
dos di plo ma dos, o que al gu mas uni ver si da des já to ma ram a ini ci a ti va de fa zer.
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Isto é, a uni ver si da de tem uma ava li a ção tan to mais po si ti va quan to mais for ca paz 
de pro du zir com pe tên ci as à me di da do nos so mer ca do de tra ba lho. 

30 A au sên cia de es tu dos nes ta ma té ria é, no mí ni mo, sur pre en den te. So bre esta ques -
tão, ver no me a da men te Ales ta lo & Pel to la, 2000, so bre o caso da Fin lân dia que, se -
gun do Bus quin, é o país eu ro peu com me lhor li ga ção en tre uni ver si da des e em pre -
sas. Cf. en tre vis ta ao jor nal Pú bli co já ci ta da.
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