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Gonçalo Leite Velho 

N
ão foi a falta de financiamento que 
conduziu à institucionalização dos 
nossos problemas no Ensino Supe-
rior e Ciência. Tal aconteceu mesmo 

no período de crescimento do financiamento 
(1997-2003, 2008-2010).

Esse foi o período da degradação da car-
reira de investigação, por opção política e 
gestionária, tornando as bolsas e programas 
ad hoc (Ciência, Investigador FCT) como 
prática dominante de contratação. 

Foi também o momento em que cresceu a 
contratação de convidados, desenhando-se 
organizações com um pequeno corpo de 
carreira (envelhecido e reproduzido a dedo) e 
um enorme conjunto de convidados que asse-
guraram a universidade em regime de (falso) 
part-time (senão mesmo sem remuneração).

Em tudo isto vemos uma desconfiança do 
futuro, que instituiu a pior herança.

A posterior redução de 30% do financia-
mento agudizou lógicas e tensões.

A reorientação dos fundos estruturais para 
as regiões, esvaziou a FCT, promoveu a desa-
gregação e os atrasos, com as consequências 
agora manifestadas.

A atual confusão lançada sobre as pro-
gressões da carreira ameaça tornar toda 
a avaliação de desempenho num enorme 
embuste, enquanto as medidas de combate 
à precariedade na Ciência demonstram o 
seu caráter paliativo (com contratos a prazo).

O problema não é apenas financeiro (o 
subfinanciamento não explica todas as más 
decisões). Temos uma demonstração clara do 
caráter institucional da Economia.

O problema toca em algo mais profundo, 
incluindo a má relação das universidades 
com o Estado de Direito (nunca se tinha 
assistido a um boicote tão claro à aplicação 
da Lei).

Quem hoje escuta os relatos do que passam 
docentes e investigadores no Ensino Supe-
rior e Ciência sabe que o Direito está ferido 
(pela lentidão que protege o prevaricador) e 
que grassa um sentimento de impunidade e 
injustiça (até por falta de ação do regulador).

Não faltam sinais de prepotência, numa au-
tocracia que choca com os mais qualificados 
(e o seu mérito) e que deveria ser governado 
pela razão e não pelo medo.

Não consta que tenha sido levantado 
o problema da autonomia quando o Go-
verno interferiu na democracia das uni-
versidades, desequilibrou checks and ba- 

lances e concentrou o poder nos reitores.
A ideia das universidades como um estado 

dentro do estado tem bastante medieval. Fa-
la-se cada vez mais de feudalismo académico 
e de nepotismo.

Há questões elementares do estado de 
direito, que quem tem responsabilidades 
deve conhecer (recorde-se Walter Benjamin 
e a compreensão da violência na razão entre 
direito e justiça). A injustiça através do direito 
é a razão da violência do amanhã. A tensão 
está a subir.

Não podemos ter um Ensino Superior e 
Ciência alicerçado num paradoxo de des-
confiança.

Temos de atualizar as nossas instituições. 
É preciso apostar na regulação ativa e inde-
pendente, que garanta a justiça e o equilíbrio 
(incluindo nos concursos). São necessárias 
mudanças no sistema de deliberação e go-
vernação. Temos de apostar numa lógica de 
valorização e integração de docentes e inves-
tigadores. É preciso reforçar a concertação 
social. Precisamos orientar a reversão do 
subfinanciamento na resolução de proble-
mas estruturais, criando uma espiral positiva.

Precisamos de políticas representativas 
para o Ensino Superior e Ciência.

Temos de resolver o futuro no presente.

Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior e docente do ensino superior

Tensão no Ensino Superior e Ciência: 
autonomia e Estado de direito


