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Resumo  
 

Esta tese de doutoramento tem como tema as políticas públicas de ciência, tomando como 

referência a regulação da investigação educacional em Portugal nos últimos cinquenta anos. 

Tributária dos contributos da análise política numa perspetiva de ação pública e filiada numa 

conceção interacionista das políticas públicas, a tese tem como objetivo descrever e analisar a 

existência de modos de regulação de controlo - estudados a partir das estruturas concebidas 

para coordenar e orientar a atividade científica - e de modos de regulação autónoma - 

relativos à forma como os investigadores convivem e reinventam essas orientações através das 

redes que estabelecem entre si. 

Para o estudo da regulação de controlo, centrei-me em três estruturas consideradas 

particularmente pertinentes para o estudo e selecionadas sem qualquer pretensão de 

obedecer a um critério de amostragem: o Centro de Investigação Pedagógica da Fundação 

Calouste Gulbenkian (1963-1980); o Instituto de Inovação Educacional (1989-2002); a 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia e as Unidades de I&D em Ciências e Políticas da 

Educação (1997-2007). Neste plano, o trabalho empírico permitiu concluir sobre a crescente 

centralidade do papel do Estado nas políticas públicas de ciência, acompanhado do 

desenvolvimento generalizado de instrumentos de controlo da atividade científica. Este 

fenómeno explica-se, entre outros, pela prevalência de uma perspetiva de “políticas baseadas 

em conhecimento”, reforçando o caráter instrumental da investigação educacional.  

Para o estudo dos fenómenos de regulação autónoma, e partindo da ideia que se desenvolve 

numa lógica reticular, procurei um indicador que permitisse ilustrar modos de regulação 

resultantes da ação dos investigadores. Com essa finalidade, utilizei os contributos das 

abordagens das redes sociais para perceber o modo como os investigadores se relacionam 

entre si e estabelecem redes de colaboração científica. Os resultados mostraram que as redes 

de investigadores assumem uma grande variedade de configurações, permanecendo à 

margem das estruturas de regulação de controlo que, em 2007, correspondiam às Unidades de 

I&D em Ciências e Políticas da Educação. Enquanto indicadores de processos de regulação 

autónoma, as redes de investigadores sublinham a importância das relações que os 

investigadores estabelecem entre si na regulação da atividade científica, pondo em evidência a 

produção do conhecimento como um processo político. 

O trabalho empírico permitiu reunir evidências da interceção entre a regulação de controlo e a 

regulação autónoma - a montante e a jusante da ação das estruturas e nas redes de 

investigadores - mostrando a dificuldade, senão impossibilidade, em isolar cada uma das 

modalidades de regulação, o que constitui um sinal inequívoco do caráter multirregulado da 

investigação educacional.  

 

Palavras - chave: políticas públicas de ciência, investigação educacional, regulação, redes 

sociais 
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Abstract 
 

This doctoral thesis has as theme the science public policies, with reference to the regulation 

of educational research in Portugal over the last fifty years. Inscribed on the contributions of 

policy analysis from the perspective of public action, and using an interactionist conception of 

public policies, the thesis aims to describe and analyse the existence of regulation modes of 

control - which are studied by analysing the structures that were created to coordinate and 

guide the scientific activity - and modes of autonomous regulation - concerning the way 

researchers relate to each other and reinvent these guidelines through the networks they 

establish among themselves.  

To study the regulation of control, I focused on three structures which were considered 

particularly relevant to the study and which were selected without intending to follow a 

sampling criterion: the Calouste Gulbenkian Foundation Educational Research Centre (1963-

1980), the Institute for Educational Innovation (1989-2002), and the Foundation for Science 

and Technology and R & D Units in Educational Sciences and Policies (1997-2007). The 

empirical work has allowed me to conclude on the growing centrality of the State on the public 

policies for science, along with the widespread development of control instruments of the 

scientific activity of researchers. This phenomenon is explained, among others, due to the 

prevalence of a perspective of "knowledge-based policies", and reinforces the instrumental 

character of educational research.  

To study the autonomous regulation phenomena, and based on the idea that it develops 

through a reticular logic, I found an indicator that would allow me to illustrate modes of 

regulation that result from the action of researchers. Therefore, I used the contributions of 

social network approaches in order to understand how researchers relate to each other and 

establish networks of scientific collaboration. The results revealed that the networks of 

researchers assume a variety of settings, remaining outside the structures of institutional 

adjustment which, in 2007, were the R & D units in Educational Sciences and Policies. As an 

indicator of autonomous regulation processes, the networks of researchers emphasize the 

importance of relationships that researchers establish with each other under the regulation of 

scientific activity, and highlight the production of knowledge as a political process.  

The empirical work allowed me to gather evidence of the intersection between control 

regulation and autonomous regulation - upstream and downstream of the action of the 

institutional regulation structures and the networks of researchers - showing the difficulty, if 

not the impossibility, of isolating each of the modes of regulation, thus being a strong 

indication of the educational research multi-regulated nature. 

 

Keywords: science public policy, educational research, regulation, social networks 
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1 No programa plurianual de financiamento da FCT lançado em 2002, esta unidade de I&D tinha a designação 
Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação da Universidade de Aveiro, tendo no programa 
plurianual de financiamento da FCT lançado em 2006 adotado a designação Centro de Investigação em Educação e 
Ciências do Comportamento da Universidade de Aveiro.  

http://www.fct.mctes.pt/unidades/08/unidade.asp?uid=1A0B39C7-118C-4BB4-84A9-BFC0FE1E5E57
http://www.fct.mctes.pt/unidades/index.asp?p=3&u=644
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Introdução 
 

Inserida na área de especialidade de Administração e Política Educacional do Doutoramento 

em Educação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IE-UL), esta tese tem como 

tema as políticas públicas de ciência, tomando como referência a investigação educacional nos 

últimos cinquenta anos em Portugal. Como defendem, e demonstram, Jenny Ozga, Terri 

Seddon e Thomas Popkewitz na obra Education research and policy: steering the knowledge-

based economy por eles organizada em 2006, a investigação educacional constitui-se como um 

terreno propício para estudo das opções de política de ciência, bem como dos desafios 

contraditórios que se colocam à ciência, num contexto dominado pela retórica da globalização 

e da sociedade da economia e do conhecimento (Ozga, Seddon, & Popkewitz, 2006).  

Para dar conta da origem do meu interesse sobre modo como são construídas, vividas e 

renovadas as políticas públicas de ciência, vistas através da investigação educacional, e como o 

transformei, progressivamente, num projeto de investigação, organizei a introdução desta tese 

em quatro pontos. No primeiro ponto darei conta da minha aproximação ao tema de 

investigação, procurando demonstrar a sua pertinência pessoal, social, política e académica. 

No segundo ponto, apresentarei os termos em que defini o objeto de estudo - as políticas de 

investigação educacional -, bem como a questão central de pesquisa. No terceiro ponto, darei 

a conhecer a estratégia geral seguida na investigação para, finalmente, no quarto e último 

ponto, anunciar a organização da tese.  

 

1. Aproximação ao tema: políticas públicas de ciência 
A escolha do tema da tese, as políticas públicas de ciência, deveu-se, desde logo, ao meu 

percurso de formação e investigação. Começo por evocar a minha inscrição no ano letivo de 

2007/2008 no curso de formação avançada organizado sob o tema “Conhecimento, decisão 

política e ação pública em educação”. Este curso de formação avançada decorreu em estreita 

ligação com o Projeto KnowandPol2 (The role of knowledge in the construction and regulation 

of health and education policy in Europe: convergences and specificities among nations and 

sectors) que, segundo membros da equipa de investigação portuguesa, introduziu a  

“novidade (…) de querer pensar e compreender as relações entre conhecimento e 

decisão política considerando a sua ligação com as mudanças em curso nos modos de 

governo da educação” (Barroso, Carvalho, Fontoura, & Afonso, 2007, p. 9).  

A aproximação concetual ao Projeto KnowandPol despertou o meu interesse sobre a relação 

entre conhecimento e política, procurando compreender o papel desempenhado pelo 

                                                           
2 O Projeto Knowandpol (The role of knowledge in the construction and regulation of health and education policy in 
Europe: convergences and specificities among nations and sectors) congregou um consórcio de oito países europeus 
(Alemanha, Bélgica, França, Hungria, Noruega, Portugal, Reino Unido e Roménia). Em Portugal a equipa de 
investigação foi liderada pelo Professor Doutor João Barroso do IE-UL. O projeto foi financiado pela União Europeia 
no âmbito do 6.º Programa Quadro e teve início em outubro de 2006, terminando em outubro de 2011. Toda a 
informação relativa ao projeto, incluindo os relatórios de investigação produzidos, encontram-se disponíveis em 
http://www.knowandpol.eu/  
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primeiro na construção e regulação das políticas públicas. Convoco também a minha 

gratificante participação, enquanto bolseira de investigação durante três anos (2002-2004), no 

Projeto Reguleducnetwork3 (Changes in regulation modes and social production of inequalities 

in education systems: a European comparison), desenvolvido na (entretanto extinta) Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa (FPCE-UL). Este projeto 

centrou-se nas políticas públicas de educação e na evolução dos modos de regulação dos 

sistemas sociais. A oportunidade de contactar com a linha de investigação de políticas públicas 

e regulação dos sistemas sociais, iniciada na FPCE-UL e agora desenvolvida no IE-UL, marcou o 

meu percurso pessoal e contribuiu decisivamente para a escolha do tema de investigação, 

onde se cruzam a produção de conhecimento e a regulação das políticas públicas.  

Mas, para além deste meu percurso pessoal, a aproximação ao tema das políticas públicas de 

ciência justifica-se atendendo a outros dois fatores concorrentes, sobre os quais me deterei 

mais detalhadamente nos pontos seguintes: (i) a pertinência social e política do tema, 

considerando as tendências atuais das políticas públicas de ciência, a polémica e a contestação 

que têm gerado, assim como o papel que o conhecimento, nomeadamente o que resulta da 

investigação educacional assume nas políticas públicas; (ii) a pertinência académica do tema, 

procurando um renovado olhar sobre as dinâmicas políticas em que se move a investigação 

educacional.  

 

1.1. Tendências atuais das políticas públicas de ciência  

Pese embora especificidades nacionais e temporais, as atuais políticas públicas de ciência dos 

países ocidentais e das economias emergentes caracterizam-se pela progressiva substituição 

de um modelo de autorregulação do sistema científico para a introdução de mecanismos de 

controlo externo da atividade científica.  

Recordando que na origem dos princípios de autorregulação dos sistemas científicos residiu o 

pressuposto que os investigadores produziriam conhecimento útil e bom para a sociedade, a 

emergência das políticas públicas de ciência em meados do século XX valorizou os 

procedimentos e normas internas do sistema científico em detrimento de outros processos de 

regulação estatal. A diferenciação técnica da ciência surgiu como o garante da liberdade de 

investigação na sua lógica intrínseca. Tal como refere Maria Eduarda Gonçalves,  

“na natureza do homem cientista como ser racional, curioso e imaginativo, o qual 

aplicando a razão dos factos procura alcançar verdades sobre o mundo - valor 

                                                           

3 O Projeto Reguleducnetwork (Changes in regulation modes and social production of inequalities in education 
systems: a European comparison) teve como objetivos comparar o desenvolvimento da regulação pública dos 
sistemas de ensino secundário em cinco países europeus (Bélgica, França, Inglaterra, Hungria e Portugal) e analisar 
como esses modos de regulação afetam os processos locais de produção de hierarquias entre estabelecimentos de 
ensino, de desigualdades e de exclusão escolar. O projeto foi financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do 6. º 
Programa Quadro e teve início em outubro de 2001, tendo terminado em setembro de 2004. A equipa portuguesa 
foi liderada pelo Professor Doutor João Barroso da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa, instituição entretanto extinta, estando os principais resultados do seu trabalho disponíveis 
na obra A regulação das políticas públicas de educação: espaços, dinâmicas e atores organizada em 2006 por João 
Barroso (Barroso, 2006a).  
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fundamental que, do ponto de vista filosófico, é fonte de legitimação daquela 

liberdade” (idem, p. 90).   

Nesse sentido, evoco o processo de laicização da universidade no século XIX que, face aos 

receios sobre uma possível “instrumentalização do saber” produzido na academia por parte do 

Estado, tiveram como resposta a afirmação da autonomia científica das universidades 

(Oliveira, 2000, p. 95). Em defesa dessa autonomia, Wilhelm von Humboldt fundou a 

Universidade de Berlim em 1807 em torno de três pilares essenciais: a autonomia da 

investigação, a contribuição da universidade para o desenvolvimento do Estado Nação e a 

diversificação da oferta do ensino superior. Apesar de diversas contingências históricas e as 

soluções adotadas em cada país, esse projeto refundou a universidade quer na Europa quer 

nos Estados Unidos, colocando a investigação, a par do ensino, no centro da vida universitária 

(Schimank & Winnes, 2000). Segundo as palavras de Habermas (1987),  

“em primeiro lugar preocupa [a Humboldt e Schleiermacher] o problema das 

possibilidades de institucionalização da ciência moderna, liberta das tutelas da religião 

e da Igreja, de modo a que a sua autonomia não seja posta em perigo por outras 

instâncias — quer elas sejam as imposições da autoridade do Estado, que possibilita a 

existência exterior da ciência, quer se trate das pressões da sociedade burguesa, 

interessada nos resultados úteis do trabalho científico. Humboldt e Schleiermacher 

veem a solução do problema numa autonomia científica com organização estatal, que 

protegeria as instituições científicas contra as intervenções políticas e contra os 

imperativos sociais. Por outro lado, interessa-lhes explicar também por que razão é do 

próprio interesse do Estado garantir à universidade essa imagem exterior de uma 

liberdade ilimitada no seu interior. A ideia de um tal ‘Estado de cultura’ recomendar-se-

ia pelas próprias consequências benéficas que derivariam da força unificadora e 

totalizante de uma ciência institucionalizada sob a forma da investigação. Basta que o 

trabalho científico se entregue à dinâmica interna dos processos de investigação: assim 

— disso estavam ambos convencidos — a cultura moral e toda a vida espiritual da 

nação” (idem, p. 4).  

Como resultado, enquanto que na dimensão do ensino a universidade se viu confrontada com 

um considerável esforço de controlo estatal (Amaral & Magalhães, 2000), a ciência 

universitária beneficiou de uma autonomia assinalável. Neste enquadramento político e 

conceptual, compreende-se a posição de monopólio na produção de conhecimento ocupada 

pelas universidades nos dois últimos séculos que, como se depreende, está relacionada com a 

própria conceção de ciência, entendida como uma atividade apolítica (Gonçalves 2007), 

organizada profissional e institucionalmente em domínios e espaços próprios (Gibbons et al., 

1994)4.  

                                                           

4 A este propósito, refiro os trabalhos de Robert Merton no final dos anos 1940 sobre um programa de estudos da 
ciência enquanto estrutura social, incidindo sobre as especificidades dos seus modos de regulação. Referindo-se a 
um ethos científico, o autor defendeu que princípios éticos e morais devem guiar a ação científica e que o 
conhecimento científico, universal e rigoroso, pode e deve ser produzido de forma autónoma graças aos 
mecanismos de autorregulação da própria atividade científica (Martin, 2000). Nesta linha, os investigadores e as 
suas instituições podem ser descritos como unidades normativamente integradas, entendendo que “são as normas 
que tornam inteligíveis as ações dos cientistas, na medida em que foram institucionalizadas pela comunidade 



Introdução 

4 

No entanto, esta autonomia vê-se agora confrontada com novos mecanismos de controlo da 

atividade científica cuja origem remonta a um processo mais amplo de reconfiguração do 

papel tradicional do Estado e da alteração dos seus modos de regulação (ver Knowandpol, 

2008). Por esta reconfiguração, presente em múltiplos setores e orientações das políticas 

públicas dos países ocidentais, passa a substituição de políticas redistributivas por políticas 

constitutivas e tendencialmente mais indiretas, que acentuam mecanismos de controlo da 

ação a posteriori (Hassenteufel, 2008). Entre elas, destacam-se a introdução de lógicas de 

mercado nos serviços públicos como procura de assegurar maior eficiência nos gastos do 

Estado e nelas se incluem medidas de prestação de contas5.  

Nas políticas públicas de ciência assiste-se a um movimento de emergência e de reforço de 

medidas embebidas no designado performance-based research funding, um modelo de 

avaliação da atividade científica centrado em três medidas quantitativas essenciais: na 

quantidade de produtos e resultados da investigação (que se refere, fundamentalmente, à 

publicação em revistas científicas com impacto de citações6), no volume de financiamento já 

obtido em concursos de base competitiva e o número de estudantes de pós-graduação. Os 

indicadores constantes deste modelo baseiam-se, frequentemente, na revisão por pares, ou 

seja, na avaliação produzida por especialistas em painel sobre a produção científica, e que 

considera, não só as medidas quantitativas, mas também medidas qualitativas sobre standards 

nacionais e internacionais de excelência (Roberts, 2006). 

A título de exemplo, refira-se que no Reino Unido desde 1986 as autoridades públicas em 

matéria de ciência e ensino superior promovem Research Assessment Exercice, uma ação de 

avaliação da qualidade da investigação realizada nas universidades com impacto no 

financiamento; na Austrália, desde 2003 que foi implementado um sistema semelhante, o 

Research Quality Framework, um programa renovado em 2010, passando a designar-se 

Excellence in Research for Australia; na Nova Zelândia desde 2004 é aplicado o Performance-

                                                                                                                                                                          
científica, tornando-se requisitos fundamentais para a produção e aceitação de afirmações confirmadas e 
logicamente consistentes sobre regularidades empíricas” (Mattedi & Spiess, 2010, p. 80).  

5 A necessidade de introduzir medidas e programas de avaliação e de controlo da atividade científica por parte do 
Estado pode ser interpretada como resultante de condicionamentos de ordem económica. Para Pielke (2005) à 
medida que os sistemas científicos se expandiram, a investigação a realizar aumentou de forma mais acelerada do 
que o financiamento atribuído ou disponível, criando uma competição para a captação de fundos dedicados à 
investigação. Assinalo também a emergência de uma nova retórica, gerada de fora para dentro, sobre a autonomia 
e da autorregulação do sistema científico, que legitimou a transferência do ónus da responsabilidade da gestão, 
nomeadamente científica, para as universidades num contexto particularmente adverso de crise económica 
(Amaral e Magalhães, 2000). 

6 A propósito das publicações em revistas científicas com impacto de citações, destaco o citation index relativo à 
produção de informação sobre a frequência com que determinado artigo de revista científica é citado por outros. O 
Institute for Scientific Information (ISI) foi a primeira instituição que se dedicou à indexação de citações de 
publicações científicas no início da década de 1960. Segundo as palavras de um dos diretores do seu departamento 
editorial, o ISI visava “oferecer uma cobertura abrangente da mais importante e influente pesquisa realizada em 
todo o mundo” (Testa, 1998, p. 233). Os índices de citação foram produzidos por referência a Lei de Bradford, 
segundo a qual apenas um “número relativamente pequeno de revistas publica a maioria dos resultados 
significativos da pesquisa científica” (idem, p. 233). No início da década de 1990, o ISI foi adquirido pela Thomson 
Reuters, uma empresa multinacional que opera na área editorial e que é responsável por várias revistas científicas 
constantes no Index (Thomson Reuters Web of Knowledge, 2011). Atualmente, a Thomson Reuters divulga através 
de um sítio próprio, ISI Web of Knowledge, os indicadores relativos às publicações com maior impacto em várias 
áreas ciências: para além do Social Science Citation Index, a Thomson Reuters difunde ainda o Science Citation Index 
e o Arts & Humanities Citation Index.  
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Based Research Framework; o Canadá, Hong Kong e os Países Baixos também têm vindo a 

implementar programas análogos (Roberts, 2006).  

Descritas, criticamente, por Ozga, Seddon, & Popkewitz (2006) como business aspects of 

research, estas medidas reforçam aumento dos programas de apoio financeiro de base 

competitiva para investigação; apelam à necessidade de captar fontes alternativas ao 

financiamento público para produção científica; invocam imperativos em divulgar, junto dos 

pares e de potenciais utilizadores, os produtos resultantes da atividade científica. Deste modo, 

torna-se visível o reforço da mensurabilidade da atividade científica, acentuando a criação de 

indicadores de desempenho que se constituem como decisivos para a obtenção de 

financiamento. Woolgar (2000, p. 166) denuncia que, “o imperativo da prestação de contas 

exige que a investigação financiada demonstre o seu valor em termos de retorno em relação 

ao investimento original”.  

No âmbito desta tese, a introdução destas medidas nas políticas públicas de ciência são 

interpretadas à luz de um processo de reconfiguração do papel tradicional do Estado. São 

também consideradas como um indicador do aumento do controlo da atividade científica, que 

equaciona os mecanismos de autorregulação em que se fundaram os sistemas científicos 

ocidentais7. Fica assim parcialmente exposto o interesse político e social do tema. A polémica 

e a contestação sobre estas medidas junto de investigadores adensam o interesse pelo tema, 

tal como demostrarei no ponto seguinte.  

 

1.2. A polémica e a contestação dos investigadores às políticas públicas de ciência  

A paisagem descrita sobre as atuais políticas públicas de ciência dos países ocidentais e das 

economias emergentes tem sido acompanhada de alguma polémica junto dos investigadores, 

atendendo às exigências e constrangimentos que colocam à sua ação. Nas palavras de Brown 

& Schubert (2000, p.3), a ciência, sobretudo aquela que é produzida no seio da academia, tem 

sido vivida pelos seus principais autores como “um lugar de contestação”. Como dá conta 

Pierre Bourdieu na obra Sociologia da Ciência,  

                                                           

7 As medidas e programas de avaliação e de controlo da atividade científica por parte do Estado, são também 
acompanhadas por uma certa social accountability, em favor da importância da ciência se dar a conhecer aos 
públicos sociais, reportando o que fazem e o valor do que fazem investigadores e instituições científicas (Gibbons et 
al., 1994). Neste domínio, importa referir uma crescente tensão entre ciência e os seus públicos, decisores políticos 
e sociedade em geral, que resulta da crescente perceção pública dos riscos industriais e tecnológicos resultantes do 
conhecimento científico. Esta perceção induziu uma maior reflexividade sobre as inseguranças introduzidas pela 
própria modernidade, contribuindo para uma maior contestação sobre as dificuldades por parte da ciência em 
encontrar soluções rápidas para problemas exigentes, por exemplo, no domínio ambiental ou de saúde pública 
(Beck, 1992). Convive-se ainda com uma certa falência das abordagens do deficit of the public (Bauer, 2003). De 
facto, as primeiras incursões científicas no âmbito do public understanding of science sublinharam a conceção de 
um público leigo ou ignorante não deteria a literacia científica necessária para compreender o mundo da ciência; 
seria na educação ou na mudança das atitudes que residiria a chave para uma boa comunicação entre os diferentes 
mundos. Para Callon (1999, p. 84), na base desta conceção reside o pressuposto da “existência de relações de 
confiança entre os leigos e os cientistas” em que o único antídoto para uma eventual falta de confiança seria a 
“intensificação de ações educativas e informativas”. Nesse sentido, o mesmo autor refere-se à emergência de 
modelos de debate público e mesmo de modelos de coprodução científica, dando conta da crescente participação 
dos leigos e não especialistas nestes processos. 
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 “A autonomia que, a pouco e pouco, a ciência conquistou aos poderes religiosos, 

políticos ou até mesmo económicos, e, pelo menos parcialmente, às burocracias 

estatais que lhe asseguram as condições mínimas de independência, está muito 

enfraquecida. Os mecanismos sociais que se instalaram à medida que ela se afirmava – 

como a lógica da concorrência entre pares – correm o risco de ser colocados ao serviço 

de fins impostos a partir de fora; a submissão aos interesses económicos e às seduções 

mediáticas ameaça juntar-se às críticas externas e às difamações internas (Bourdieu, 

2004, p. 7). 

Note-se que o investimento público em ciência tem crescido de forma sustentada e 

continuada na generalidade dos países ocidentais (EUROSTAT, 2010). Por isso, argumento que 

na origem desta contestação mais recente não estará a falta de investimento em ciência, mas 

antes os processos que acentuam a concorrência aberta para a captação de financiamento e a 

necessidade da ciência devolver aos contribuintes, stakeholders, decisores políticos ou 

sociedade em geral, conhecimento que permita melhorar as condições de vida ou resolver 

problemas sociais. 

Vários autores têm analisado os efeitos negativos que estas medidas acarretam, ao configurar 

a “construção de um sistema competitivo e hierarquizado, capaz de introduzir a rivalidade e a 

concorrência como elementos centrais” (Lima, 2010, p. 64). Brown & Clignet (2000) chamam a 

atenção para a centralidade que estas medidas assumem em detrimento do “méritos cívicos 

ou intelectuais” do trabalho científico: 

“A medida de grandeza de uma universidade e o estatuto de um investigador era 

determinada não pela utilidade imediata do seu trabalho, mas pelo contributo da 

investigação para compreensão e a verdade sobre a humanidade e a natureza (…). 

Contudo, o que se tornou mais importante nos dias de hoje é a quantidade de fundos 

obtidos pelos investigadores, independentemente dos méritos cívicos ou intelectuais do 

seu trabalho” (idem, p. 39).  

Ozga (2000), referindo-se ao Research Assessment Exercice considera que se os  

“investigadores do pós-guerra estavam preocupados com parcerias, agora estão 

preocupados com os mercados e o navegar do sistema (…). [A] medição externa da 

performance da investigação através do Funding Councils Research Assessment 

Exercice e a competição entre instituições pelo financiamento para a investigação pode 

ter trazido um impacto negativo sobre a avaliação da qualidade da investigação” 

(idem, p. 68-69).  

No mesmo registo, Schimank e Winnes (2000) chamam a atenção para a necessidade de maior 

energia e tempo por parte dos investigadores e docentes do ensino superior em adquirir 

financiamento, com uma decrescente possibilidade de sucesso. No que se refere à 

implementação de mecanismos de avaliação do trabalho científico fundamentadas em índices 

bibliométricos (ver nota de rodapé 6), importa notar que estas medidas comportam um certo 

paradoxo, tal como refere Fuller (2000):  

“A comunidade académica vive um paradoxo. Por um lado, foi a própria ciência que 

produziu a noção que vivemos numa fase pós-industrial, em que a acumulação de bens 
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materiais não é o motor da atividade humana: a chamada sociedade do conhecimento. 

Por outro lado, a consciência profissional dos investigadores continua cativa de uma 

velha conceção fundada no modelo industrial. Mesmo uma expressão inócua como 

produção de conhecimento apela à ideia de produtos, mais especificamente livros e 

artigos: ‘the more, the faster, the better’ ” (idem, p. 50).  

Para o mesmo autor, o índice bibliométrico contem uma certa ironia pois, tendo sido 

concebido como uma ferramenta de investigação pós-industrial, acabou por se constituir 

como um “instrumento de política meta-industrial”, considerando o mesmo autor que “a 

ideologia da autonomia facilitou o controlo externo” (idem, ibidem, pp. 63-64). De facto, as 

publicações têm assumido uma importância crescente, sintetizada na máxima publish or 

perish, sendo particularmente valorizado o índice bibliométrico para avaliar a produtividade e 

relevância da investigação. Referindo-se à importância que a visibilidade do trabalho docente e 

científico assumiu, nomeadamente através da produção de textos “to be accountable”, Ball 

(2003, p. 224) caracteriza o atual contexto político do mundo escolar e universitário como 

profundamente marcados pela tecnologia da performatividade. Atendendo ao enfoque sobre 

a captação por financiamento e a produção de artefactos científicos publicáveis, para Ozga 

(2000) o investigador tende a surgir antes de mais como um empreendedor:  

“A coordenação de datas limite, de contratos, de processos, de respostas a 

candidaturas tornam-se as competências chaves para os investigadores, ao invés da 

especialidade ou compreensão de uma determinada área. Em vez de mapear um 

terreno intelectual, os investigadores procuram interconexões em redes de 

financiadores, procuram analisar as suas intenções e agendas” (idem, pp. 72-73). 

O domínio da investigação educacional não está inume a estas controvérsias, sendo que, para 

Desjardins & Rubenson (2009), estas tendências fazem sentir-se de modo mais agudo na 

medida em que a comunidade científica é ela própria profundamente fragmentada e 

institucionalmente fraca. No mesmo sentido, e reportando-se a debilidades institucionais e 

científicas, Schriewer (2005, p. 298) classifica o “futuro das ciências da educação” como “muito 

preocupante”. Outro eminente investigador em educação, Stephen Ball (1995), adverte para o 

facto de estes mecanismos contribuírem para uma aproximação das agendas de investigação e 

de financiamento às agendas políticas dos governos, traduzindo-se numa menor autonomia e 

sentido crítico face às políticas. 

No contexto português, encontrei preocupações semelhantes sobre as “profundas 

transformações” vividas nos últimos dez anos na investigação educacional em Portugal e que 

passaram pela introdução de “dispositivos de controlo da qualidade onde se estabelece uma 

relação forte entre avaliação e financiamento” (Correia & Caramelo, 2010, p. 28). A este 

propósito, socorro-me do Editorial do último número da Sísifo – Revista de Ciências da 

Educação onde Rui Canário expõe as mudanças “do meio ambiente em que se processa (…) a 

investigação em ciências da educação” nos seguintes termos:  

“As orientações definidas, ou adotadas, pela tutela significam uma opção política clara 

pelo ‘american way of science’ ao qual corresponde (sempre em nome da 

‘modernização’, da ‘produtividade’ e da ‘competitividade’) um reforço da racionalidade 

instrumental da investigação, subordinando esta às agendas da economia e do jogo 
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político. As modalidades de financiamento e avaliação da produção científica tendem a 

determinar quer os temas, quer as conclusões daquilo que se investiga. Uma ‘nova 

cultura do capitalismo’ define como prioridade uma cultura do efémero, do 

conjuntural, do utilitário e do curto prazo. Como consequência, os investigadores 

instituem-se mais como concorrentes do que como pares, valorizando o imediato e o 

máximo de rentabilidade com o mínimo de riscos. A tendência para que a produção 

científica, no domínio do social, seja marcada pela redundância e pela fragmentação 

do saber é uma hipótese realista” (Canário, 2010, pp. 1-2).  

Na mesma publicação, Lima (2010, p. 66) enuncia um conjunto de fatores que marcaram a 

investigação educacional e que se prendem com o “capitalismo académico”, a “relativa 

desvalorização do trabalho teórico”, “prestígio académico resultante da captação de avultados 

financiamentos para as instituições”, “o elogio crescente dos métodos quantitativos”, “a 

valorização das funções de assessoria técnico-científica e de expertise”. 

A associação destes índices bibliométricos à atribuição de financiamento constitui um fator 

polémico e não isento de uma visão redutora do trabalho científico, tal como refletem as 

palavras de Pacheco (2010):  

“Afirmar que a qualidade da investigação depende, acima de tudo, do fator de impacto 

da revista em que se é obrigado a publicar, caso se pretenda manter ou aumentar o 

financiamento, significa admitir, de igual modo, que essa qualidade se produz e se 

processa num círculo fechado, onde apenas se conhece e cita o que aparece em bases 

de dados previamente definidas, ignorando-se o enorme contributo de outras 

realidades. Assim, a qualidade da investigação reduz-se quase estritamente às 

fronteiras de revistas internacionais, sendo os indicadores de avaliação aplicados em 

função do lado quantitativo dos produtos bibliográficos” (idem, p. 8).  

A polémica e a contestação de investigadores sobre as mais recentes medidas políticas no 

plano da ciência avisam sobre a importância que estes atores assumem na receção das 

tentativas de orientação dos indivíduos por parte do Estado e aumentam o interesse sobre a 

temática das tendências vividas no domínio das políticas públicas de ciência.  

 

1.3. A importância do conhecimento nas políticas públicas e o caráter instrumental 

da investigação educacional  

Pelo interesse do estudo de temáticas relacionadas com as políticas públicas de ciência, passa 

também a reflexão sobre a importância que o conhecimento, nomeadamente aquele que 

resulta da investigação educacional, adquire nestes processos. Neste plano, começo por me 

referir aos processos de emergência e afirmação das políticas públicas de ciência do seculo XX 

na generalidade dos países ocidentais e ao estabelecimento dos primeiros contratos sociais 

para a ciência. O contrato social é aqui entendido, na aceção de Guston, como um contrato 

tácito, em que  

“a comunidade política concorda em fornecer os recursos à comunidade científica e 

permite à comunidade científica autonomia para definir os seus mecanismos de 
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decisão esperando, em troca, benefícios tecnológicos, ainda que inespecíficos” (Guston, 

cit. por Hessels, van Lente, 2009, p. 389)8.  

Genericamente, o estabelecimento dos primeiros contratos sociais para a ciência baseou-se na 

assunção da separação entre sistema político e científico e, nesse sentido, acentuou o 

pressuposto da existência de dois sistemas separados que interagem numa lógica de troca, 

numa relação linear. Neste domínio, evoco a distinção clássica proposta por Brooks (1973) 

acerca dos conceitos de policy for science e science for policy. O primeiro conceito, a política 

para a ciência, dizia respeito à organização, provisão pública e afetação dos recursos para o 

funcionamento do sistema científico. O segundo conceito, a ciência para a política, referia-se à 

produção de conhecimento útil para as soluções dos problemas com que se confronta a 

sociedade, facilitando e melhorando a decisão política. Nesta perspetiva, compreende-se que 

seria possível colocar o conhecimento ao serviço dos decisores políticos que, desse modo, 

poderiam optar por  

“decisões bem informadas acerca de políticas, programas e projetos, colocando a 

melhor evidência disponível no coração do desenvolvimento das políticas e da sua 

implementação” (Davies, 2004, p. 2).  

É neste enquadramento concetual que, por vezes, se recorre à expressão de ciência 

regulatória, para dar conta da escolha política informada (Jasanoff, 1995). A figura que se 

segue pretende ilustrar o processo linear e racional subjacente a esta perspetiva, que 

pressupõe um fluxo de informação de um único sentido e um papel passivo por parte dos 

utilizadores finais do conhecimento, neste caso, os decisores políticos. 

Figura 1 Processo linear e racional de política baseada no conhecimento 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Desjardins & Rubenson (2009) 

Enraizada na criação dos sistemas científicos, a perspetiva de políticas baseadas no 

conhecimento, knowledge-based policy, ou mesmo evidence-based policy, ou seja, políticas 

baseadas em evidências empiricamente comprovadas, continua a desempenhar um papel 

central no domínio das políticas públicas (van Zanten, 2005). Porém, estes processos 

revestem-se de uma complexidade considerável e pouco compatível com um processo de 

transferência linear do conhecimento para a decisão política.  

                                                           

8 Neste domínio, aponto o caso dos Estados Unidos da América onde, em 1941, foi criado o Office of Scientific 
Research and Development (OSRD), um organismo de âmbito nacional destinado à coordenação da produção 
científica realizada em universidades, no exército e no governo no sentido de desenvolver tecnologias capazes de 
sustentar o sistema de defesa (Library of Congress, 2011). Nesse contexto histórico, a aposta recaiu sobre a 
investigação científica orientada para a produção de conhecimento para o desenvolvimento industrial ou militar. No 
rescaldo da II Guerra Mundial, Vannevar Bush, o responsável pelo OSRD, publicou em 1945 a obra Science, The 
Endless Frontier, considerado por Mitcham e Briggle (2007) como um documento pioneiro na política para a ciência 
nos Estados Unidos, onde o autor procurou assegurar a independência da produção científica em relação às 
orientações do Estado.  
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Desde logo, a existência de políticas baseadas no conhecimento pressupõe - ou defende – o 

conhecimento que mobiliza como aquele que é bom e verdadeiro e que, nessas condições, 

oferece também uma racionalidade aos processos de tomada de decisão. Todavia, esta 

abordagem não é isenta de crítica nem atendendo aos contributos teóricos fundados num 

registo mais filosófico sobre conhecimento científico, nem nos estudos, nomeadamente do 

âmbito das organizações e das políticas públicas, que questionam a linearidade da tomada de 

decisão9. 

                                                           
9 No que se refere à dimensão da racionalidade do conhecimento científico, parece haver uma sobrevalorização da 
produção de conhecimento produzido numa base científica. De facto, o recurso ao conhecimento para as políticas 
públicas tende a basear-se numa perspetiva clássica sobre conhecimento científico, entendido como a razão ou 
logos (Soares, 2004). A legitimação das opções políticas é produzida pelo contraponto do que é verdadeiro e estável 
à crença subjetiva e à incerteza. Contudo, a ciência tem surgido progressivamente como um sistema contestado, 
onde a existência de um conhecimento único e verdadeiro, sem mácula social ou histórica capaz de resolver os 
problemas da humanidade, tem sido questionada sucessivamente (Stehr, 1994). Reporto-me a alguns autores que 
contribuíram para a atribuição de um certo relativismo ao conhecimento, conduzindo ao entendimento que os 
cientistas estão envolvidos num processo de práticas que não é neutro nem imune ao seu contexto de produção 
(Laws & Hajer, 2006). Na primeira linha, aludo à proposta de Thomas Kuhn, por ter afirmado que o 
empreendimento científico não é um processo contínuo, mas antes um processo marcado por revoluções, 
entendidas como crises que conduzem à falência e ruturas de paradigmas dominantes. Nesse sentido, este autor 
colocou em causa uma das propriedades fundamentais do conhecimento científico segundo a tradição positivista 
clássica e que se prende com o seu caráter cumulativo, sublinhando ainda que não existem observações e 
elaborações teóricas neutras (Bourdieu, 2004). Um dos filósofos da ciência mais radical na sua abordagem sobre o 
conhecimento terá sido Paul Feyerabend (1993). O autor defendeu a ciência como “um empreendimento 
essencialmente anárquico”, fundado numa tradição, entre outras, que propõe teorias que raramente concordam 
em todos os factos do seu domínio (idem, p. 17). Feyerabend rejeitou que a produção de conhecimento ocorra 
segundo regras e princípios firmes. No caso concreto dos estudos de fenómenos sociais, vale a pena referir as 
abordagens de Berger & Luckmann (1984) que enfatizam o conhecimento sobre a realidade social como não neutro, 
sendo mediado por interesses, instituições e contextos particulares. Em Portugal, merecem referência os trabalhos 
de Boaventura Sousa Santos, nomeadamente na obra Um Discurso sobre as Ciências. O autor denuncia a crise do 
paradigma da ciência moderna, procurando romper com as tradicionais dicotomias, como natureza/cultura, 
mente/matéria, observador/observado, subjetivo/objetivo. No paradigma alternativo proposto, ou paradigma 
emergente, o autor defende que o conhecimento não se fundamenta nessas dicotomias e seja antes entendido 
como um conhecimento sobre possibilidades de ação humana que se constitui a partir de uma pluralidade 
metodológica (Sousa Santos, 1988). 

No que se refere à racionalidade dos processos de tomada de decisão, note-se que as políticas baseadas no 
conhecimento sustentam que uma vez na posse de informação útil e verdadeira, o decisor só teria de aplicar a 
melhor solução disponível. No entanto, vários estudos, sobretudo no domínio organizacional, demonstraram que, 
mesmo detendo conhecimentos cientificamente comprovados, o momento de tomada de decisão é sempre 
confinado a uma racionalidade limitada (Friedberg, 1995). A relativização da importância do conhecimento na 
decisão política tornou-se particularmente visível com os trabalhos de Cohen, March e Olsen (1972) ao proporem o 
modelo garbage can (caixote do lixo) que questiona a ligação linear entre pensamento e ação. O conceito de 
racionalidade limitada avançado por Crozier e Friedberg (1977) ilustra que nos processos de tomada de decisão 
nunca se possui toda a informação necessária para a melhor decisão nem a escolha é baseada em critérios 
racionais, mas constituiu uma mistura de afetividade, rotinas, estratégias e cálculos instrumentais. O conhecimento 
é antes entendido como uma fonte de poder, entre outras, sujeito a uma lógica transitiva (Friedberg, 1995). 
Durante a década de 1990 as abordagens em torno da aprendizagem organizacional passaram analisar a mudança 
enquanto processo de aprendizagem individual de conhecimentos e competências, mas também, e sobretudo, pela 
capacidade que a organização tem, no seu conjunto, para aprender (Teulier & Lorino, 2005). Importa também 
mencionar a proposta de Nonaka & Takeuchi que aponta que o conhecimento não se limita a um código simbólico, 
mas que está relacionado com a experiência individual de cada um. Retomando a distinção de Mihály Polányi entre 
conhecimento explícito (objetivo e independente do contexto e que, por isso, pode se facilmente codificado, 
armazenado e transmitido) e tácito (entendido como um conjunto de representações e processos, rotinas e 
símbolos, o que o torna mais difícil de aceder e de materializar), os autores propõem um modelo de análise sobre a 
transformação do conhecimento implícito em explícito e do conhecimento pessoal em organizacional, que 
designaram de espiral do conhecimento e que explica os processos de criação de conhecimento organizacional 
(Lorino, 2005).  
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Do mesmo modo, tornaram-se visíveis as mudanças que operam na esfera da produção de 

conhecimento, dando conta de alterações não só no modo como o conhecimento é produzido, 

mas também como e onde é produzido, como está organizado e, enfim, o como é avaliado, 

legitimado e conhecido. Neste âmbito, merece referência a popular proposta de Gibbons et al. 

(1994) sobre a transição que se vem operando desde final do século XX, em que o modo 

tradicional de produção de conhecimentos (modo 1) tem vindo a ser substituído por um novo 

modo de produção (modo 2)10: emergiram outros contextos de produção do saber, novos 

atores e produtores de conhecimento, surgiram mecanismos de transversalidade e 

heterogeneidade nas disciplinas científicas, foram criadas novas e diversificadas metodologias 

na procura do conhecimento11.  

A este propósito, van Zanten (2005) refere-se a uma ciência da governamentalização para 

sublinhar a existência de conhecimentos produzidos pelo próprio Estado, no seu interior ou 

em forte interação com o poder. 

Numa perspetiva de análise das políticas públicas, torna-se particularmente interessante 

verificar que, apesar questionada a linearidade da utilização do conhecimento na decisão 

política, a investigação mostra como o conhecimento tem ganho um renovado protagonismo. 

Conforme defendido por vários autores, perante uma crise de autoridade política baseada no 

estatuto, o conhecimento é frequentemente visto como uma forma de legitimar as escolhas 

                                                           
10 Como assinalam Hessels e van Lente (2010) com uma certa ironia, este modelo tornou-se num fenómeno de 
popularidade científica assinalável desde a sua publicação, o que é visível, nomeadamente através do seu impacto 
de citações em revistas científicas. 

11 De forma abreviada, Gibbons et al. (1994) consideram que no modo 1 os problemas e as questões científicas são 
tratados de acordo com os interesses específicos de uma comunidade, num contexto académico. No modo 2 o 
conhecimento é produzido em contextos de aplicação mais alargados. No modo 1 a lógica dominante para a 
organização do trabalho é a disciplinar, com fronteiras bem delimitadas; por contrário, o modo 2 caracteriza-se pela 
heterogeneidade de competências num contexto de transdisciplinaridade. O modo 1 é também caracterizado pela 
hierarquia disciplinar e organizacional, enquanto que no modo 2 as estruturas de produção tendem a ser mais 
flexíveis e transitivas. Finalmente, tal como no modo 1, o modo 2 valida a qualidade da produção científica através 
da avaliação dos pares, mas incluí também outros atores e produtores de conhecimento de origens e filiações 
heterogéneas, tendo como referência a colaboração na solução de um problema localizado um contexto específico. 
A avaliação pelo mercado refere-se neste modelo a um novo espaço público em que a ciência vai ao encontro dos 
seus públicos e os públicos devolvem à ciência as suas necessidades.  

Apesar da sua popularidade, é necessário sublinhar que este modelo deverá ser utilizado enquanto um referencial 
ou enquanto um ideal-tipo, considerando, desde logo, que o modo 1 parte de um princípio pouco preciso; tal como 
advertem Brunner, Hofbauer e Prabitz (2000), “a produção de conhecimento não é monopolizada pela academia 
nunca o foi. Houve sempre indivíduos instruídos, intelectuais, que falaram fora dos muros da universidade (…), os 
freelancers científicos” (idem, p. 72). Outros autores apontam para o facto de o modelo ser ainda pouco sustentado 
empiricamente, nomeadamente em certas dimensões, como por exemplo a questão da transdisciplinaridade 
(Hessels & van Lente, 2010). Mais recentemente, Gibbons (2000) reconheceu que o modelo proposto teria ignorado 
mudanças sociais em curso que servem de pano de fundo às mudanças dos modos de produção de conhecimento. 
Nesse sentido, referiu-se ao mode 2 society para caracterizar um modelo em que é cada vez mais difícil distinguir as 
fronteiras entre instituições e sistemas sociais, em que a ciência e a sociedade se tornaram progressivamente 
sistemas abertos e interativos (idem, p. 161). Designando nesse texto o modo 2 como context-sensitive science, 
Gibbons (2000) enfatiza a produção do conhecimento como um fenómeno coletivo e interativo. Pese embora estas 
limitações e críticas, este quadro analítico convida à reflexão sobre a debilidade, nomeadamente concetual, do 
pressuposto da existência de um sistema de troca entre sistema científico e decisão política. Entre nós, acrescento 
ainda as reflexões de Stoer & Magalhães (2003) sobre o modo como o conhecimento se transformou “em moeda” 
num Estado e sociedade em rede: “Com a emergência do pós-fordismo e com as decorrentes transformações no 
modo de produzir, distribuir e consumir, o conhecimento mudou não só de natureza, mas também de estatuto. O 
conhecimento é reconfigurado como rede comunicacional e informacional e como mercadoria, assumindo um lugar 
central na produção” (idem, p. 1196). 
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políticas e os apelos à necessidade de mudança (van Zanten, 2006). De igual modo, 

funcionando como fonte de legitimação da decisão política, o conhecimento atua também 

como instrumento de regulação da ação pública (Pons & van Zanten, 2007). Nesta perspetiva 

de análise, introduzem-se novas variáveis na equação social da ciência, pela emergência de 

novos atores e espaços de produção, reflexão e influência, assim como do conjunto intrincado 

de fatores que pesam da decisão política.  

Howlett & Ramesh (2003) relatam como o conhecimento por parte do Estado tem evoluído 

face à emergência de atores sedeados em diferentes estruturas funcionais e a crescente 

participação de leigos e especialistas, sob a forma de movimentos ou organizações, com 

interesses frequentemente contraditórios, por exemplo, em torno da agenda da investigação. 

Para além de novos atores e autores, refiram-se também novos espaços e contextos de 

produção de conhecimento ou evidências apresentadas como mecanismos de apoio à decisão 

política: gabinetes de instâncias governamentais, empresas de consultoria ou organizações 

supranacionais (Schuller, Jochems, Moos, & van Zanten, 2006).  

Merecem ainda especial referência os contributos de Callon, Lascoumes & Barthe (2009) sobre 

os fóruns híbridos, considerados como espaços onde grupos heterógenos, compostos por 

especialistas, políticos e profanos debatem escolhas políticas sobre um leque muito variado de 

temas que afetam o coletivo12. Indico igualmente trabalhos sobre think tanks, instituições, 

públicas ou privadas, que procuram influenciar a decisão política, numa perspetiva de 

aconselhamento pela produção de conhecimento científico ou pela condução de investigação 

que sustente um determinado sistema de crenças (Ladi, 2005).   

Outros trabalhos incidem nos fatores que pesam na decisão política, para além do 

conhecimento ou das evidências. Neste domínio, Davies (2004) alude ao conceito de governo 

baseado em evidências (evidence-based government) para se reportar ao processo que 

envolve a integração das evidências disponíveis com experiências, expertise, julgamentos, os 

recursos disponíveis, os valores subjacentes às ideologias políticas dos decisores, a tradição e o 

modus operandis das instituições, os lobbys e grupos de pressão.  

Neste enquadramento, Barroso (2009) defende que “perante a diversidade de fontes, formas e 

conteúdos de conhecimento” disponíveis para a decisão política - com a coexistência de 

estudos por vezes contraditórios entre si - a mobilização do conhecimento para a decisão 

permanece “eminentemente política, pouco racional e fortemente condicionada por 

interesses e lógicas de poder” (idem, p. 990). Levin (2009, p. 52) também se refere ao facto das 

“crenças e das intenções de voto serem mais significativas para conduzir a ação política do que 

os factos”; acrescentam-se ainda os “limites cognitivos do governo” apontados por Weiss (cit. 

por Desjardins & Rubenson, 2009, p. 8) para explicar as dificuldades em usar a investigação de 

forma racional no processo político. A este propósito, Barroso e Afonso (2011), concluem que:  

                                                           
12 Do ponto de vista da análise das políticas públicas, Sabatier (1993) refere-se às advocacy coalitions, para 

descrever e analisar o modo como atores provenientes de diferentes instituições e possuidores de diversos tipos de 

conhecimento se associam para influenciar a decisão política.  
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“a ‘fabricação’ da política é ‘mais intensa em conhecimentos’ [mas tal] não significa 

que as políticas sejam baseadas em evidências, mas sim que os atores mobilizam, 

neste processo, mais o registo do conhecimento que o da moralidade” (idem, p. 19).  

A análise das políticas públicas no domínio da ciência ganha renovado interesse, atendendo ao 

caráter errático, e por vezes oportunista, que caracteriza a relação entre decisores políticos e 

investigadores (Autès, 2007).  

No domínio particular da investigação educacional, a importância do conhecimento nas 

políticas públicas tem ainda a particularidade de alimentar um debate sobre o caráter 

instrumental que lhe é atribuído, sendo particularmente visível a complexidade que envolve a 

sua (des)construção:  

 Investigadores que criticam os decisores políticos porque os segundos reduzem a 

investigação educacional a um estatuto de tecnociências.  

Reportando-se às décadas de 1990 e 2000, Correia & Caramelo (2010) consideram que se 

a assistiu a um “reforço da subordinação da investigação educacional relativamente à 

esfera política e a uma tendência para o esbatimento da especificidade da investigação, 

resultante da sua excessiva dependência relativamente aos campos da avaliação e da 

legitimação da decisão política” (idem, p. 31). No mesmo registo, num texto assinado em 

2010, Lima denunciava a crescente “a valorização das funções de assessoria técnico-

científica e de expertise”, para concluir sobre o caso específico da investigação em 

educação, questionando-se sobre o estatuto de tecnociências às ciências da educação: “A 

relevância social das ciências da educação não é compatível com uma orientação 

intelectual distinta, marcadamente compreensiva e interpretativa, no quadro da qual a 

normatividade indissociável da educação enquanto prática política e cultural, não se deixa 

confundir com prescrição, e a tecnicidade dos processos educativos recusa as derivas 

tecnicistas? Estaremos condenados, para que nos considerem úteis, ao estatuto de 

tecnociências? Como resolver as crescentes tensões entre produção de investigação e 

prestação de serviços, entre crítica e expertise, entre criatividade e utilidade?” (Lima, 2010, 

p. 67).  

 

 Investigadores que criticam investigadores por subjugarem a agenda científica à agenda 

política. 

No início dos anos 2000, Lima (2002, p. 8) referia que “em certos domínios, a investigação 

e a produção académica revelam uma tendência de colagem às agendas de política 

educativa e uma forte dependência, em termos de objetivos e temas de estudo, a 

mudanças juridicamente consagradas e centralmente decretadas no sistema educativo e 

nas escolas, assim dificultando o exercício de uma distância crítica”. Reforçando estas 

palavras, Barroso (2001b) diagnosticava o mesmo fenómeno do seguinte modo: “A agenda 

da formação e da investigação est[á] nos últimos anos cada vez mais subordinada à 

agenda política e às reformas do Ministério da Educação [ainda que tenha] sido possível, 

apesar de tudo, guardar uma relativa autonomia científica quer no quadro teórico de 

referência quer na seleção de linhas de pesquisa” (idem, p. 314).  
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 Investigadores que criticam decisores políticos porque os segundos não teriam em atenção 

à utilidade dos conhecimentos produzidos.  

Neste particular, evoco as palavras de dois proeminentes pedagogos portugueses sobre a 

importância do conhecimento resultante da investigação educacional nos processos de 

decisão política. Referindo aos anos que se seguiram à instauração do regime democrático, 

Rui Grácio dava conta da crescente abrangência e visibilidade das ciências da educação e 

do papel da investigação educacional nas políticas públicas: “A apologia e a prática das 

ciências da educação de aplicação educacional vai emergindo em conexão com o problema 

e os esquemas da formação do magistério docentes e, depois, também com o 

planeamento, a programação e, mais recentemente, a avaliação das medidas de política 

educativa. Entretanto verifica-se uma gradativa permeabilidade dos responsáveis cimeiros 

à sugestão e influências de modelos exteriores, que irá até à assessoria técnica de 

organismos internacionais” (Grácio 1991, p. 617). Mais recentemente, refiro as palavras de 

Albano Estrela para se referir ao “sorvedouro do conflito político-administrativo em que 

permanentemente vivemos”, dando conta de algum desconforto sobre o facto das 

“ciências da educação e os seus cientistas não têm sido chamados a uma intervenção 

sistemática e continuada em qualquer domínio do sistema educativo português. Apenas de 

um modo marginal e esporádico é que os especialistas e as universidades têm intervindo 

no que é da competência dos ministérios da tutela (…). Apesar deste facto, não nos 

podemos esquecer do trabalho imenso que as Universidades e alguns Institutos 

Politécnicos têm desenvolvido, nos últimos 25/30 anos, na abordagem científica de 

múltiplos aspetos da Educação, o do desenvolvimento curricular incluído. Desperdiçar esse 

manancial de conhecimentos, como tem geralmente acontecido, revela incúria grave dos 

poderes públicos que, a título algum, podemos aceitar – e que nos cumpre denunciar” 

(Estrela, 2006, p. 148).  

 

 Decisores políticos que criticam investigadores por não produzirem conhecimento útil para 

o desenvolvimento melhores políticas públicas.  

Sobre este domínio, refiro a título ilustrativo um estudo conduzido a propósito da 

utilização do conhecimento a ação pública relativa ao caso da gestão escolar em Portugal 

entre 1986 e 2009, onde Barroso (2010, p. 40) demonstra a persistência de uma “conceção 

binária da relação entre conhecimento e política” no domínio da educação. Vale a pena 

recuperar alguns dos excertos de entrevistas conduzidas no âmbito do referido estudo a 

ex-ministros da educação, que ilustram exemplarmente a tensão e o desajuste existente 

entre as expectativas de decisores políticos e investigadores: “Como diz o ministro David 

Justino: ‘(…) digamos que há uma parte da decisão política que carece de sustentação e 

que vai muito por intuição, ou seja, porque os próprios estudos existentes ou batem ao 

lado ou não dão resposta adequada’ “; “A Ministra Maria de Lurdes Rodrigues considera 

que um dos principais aspetos negativos resulta de os textos produzidos [na área da 

investigação educacional] serem, em geral, ‘uma coisa hipercrítica, hiper-destrutiva, hiper-

corrosiva’. Anda-se à ‘procura do argumento mais chocante’, mas simultaneamente existe 

‘uma total insensibilidade para os factos’, como se os factos fossem irrelevantes (…). As 

Ciências da Educação, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Sociologia, 

[demonstram] falta de ‘disponibilidade para o apoio à definição de políticas públicas’. Isso 

deve-se, segundo a entrevistada, ao predomínio de um ‘espírito crítico’ que considera ser 
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importante existir, para garantir o distanciamento, mas que, quando cultivado ‘sempre e 

por princípio, significa que se é totalmente inconsequente para a atribuição de políticas 

públicas’ e ‘no limite, não há nenhuma utilidade’ ” (Barroso, 2010, pp. 40-41).  

Ampliando o olhar sobre a prevalência de uma expetativa de produção de conhecimento útil à 

decisão política, resta-me frisar que este não parece ser um sintoma nacional, atendendo às 

reflexões de outros autores a propósito dos mesmos fenómenos.  

Tal como apontam Johanningmeier & Richardson (2008), a emergência da investigação 

educacional e progressivo processo de afirmação no final do século XIX13 foi acompanhado por 

um caráter eminentemente prático. Segundo estes autores, a investigação educacional surgiu 

tendencialmente centrada “em processos que se localizam em instituições estatais, 

nomeadamente escolas públicas” (idem, p.10) e, em virtude desta proximidade, criou-se a 

expectativa em torno da investigação educacional para que fornecesse “uma base científica 

para a gestão e administração da nova instituição”, a escola, bem como para a “nova” 

profissão, os professores (idem, p. 13). Este contexto sobre a emergência da investigação 

educacional marcou indubitavelmente o seu desenvolvimento nos países ocidentais, 

sobretudo após a II Guerra Mundial. Nesse sentido, Desjardins (2009) demonstra a expetativa 

dominante na década de 1950 na generalidade dos países ocidentais sobre o desenvolvimento 

das sociedades, nomeadamente económico, e a aposta na expansão dos sistemas 

educativos14. Mais recentemente, e a título de exemplo, evoco uma publicação da OCDE de 

2003 que recomendava que a problemas educacionais contemporâneos através de uma use-

inspired basic research (OCDE, 2003), dando um sinal inequívoco da transnacionalização da 

ideia de utilidade da investigação educacional.  

A mesma marca transnacional pode ser observada sobre os desencontros entre decisores 

políticos e investigadores, descritos do seguinte modo por Levin (2009), reportando-se à 

realidade canadiana:  

“Os mal- entendidos entre investigadores e utilizadores [entre os quais se incluem os 

decisores políticos] não devem ser interpretados como sinais de estupidez ou 

corrupção. As práticas de investigação são frequentemente descritas pelos governos 

como detendo uma linguagem esotérica, serem muito prolongadas no tempo e pouco 

interessadas em apresentar conclusões claras, mantendo-se embebidas nos contextos 

sociais, organizacionais e culturais do trabalho académico” (idem, p. 45).  

                                                           
13 Para se referirem à “investigação educacional moderna”, os autores reportam-se ao contexto dos Estados Unidos 

da América e às incursões reformistas de Rice em 1890, ao surgimento da psicologia moderna e à 

institucionalização de estudos pós-graduados e avançados na academia, evocando também a criação de 

doutoramento em educação na Columbia University em 1898. Na Europa, a criação de instituições de formação e 

de investigação dedicadas à educação emergiram entre finais do século XIX, sobretudo em França, Alemanha e 

Suíça (Hofstetter & Schneuwly, 2002).  

14 Referindo-se ao período atual das políticas públicas de educação, Afonso & Ramos (2007) apontam para o 

“retorno à ideologia do capital humano” pelo facto das “reformas educativas e a reestruturação dos sistemas 

educativos volta[re]m a ser pensadas à luz de mudanças mais globais no sistema capitalista”, associando “o 

mandato das políticas educativas e as supostas necessidades dos sistemas produtivos e da competitividade 

económica” (idem, p. 91). 
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No mesmo sentido, e referindo-se aos processos de definição das agendas transnacionais de 

investigação, Desjardins & Rubenson (2009) advertem que, mais do que um problema 

disseminação de dificuldade em comunicar de forma inteligível e o seu conhecimento para os 

decisores políticos e a comunidade de práticos, parece existir uma research-policy gap, que se 

refere aos diferentes interesses e finalidades dos investigadores e as agendas dos decisores 

políticos. Do mesmo modo, para Hammersley (2002) reportando-se ao Reino Unido,  

“o anúncio do fracasso da investigação educacional está relacionado com o facto de 

nem sempre se distinguir de forma clara qual o efetivo papel que a investigação tem 

desempenhado, o que pode desempenhar e quais os papéis que deveria assumir” 

(idem, p. 1).  

Finalmente, Johanningmeier & Richardson (2008, p. 58) referindo-se ao contexto norte-

americano, sublinham o “período de incerteza sobre o que é a investigação educacional” 

atendendo aos questionamentos sobre a utilidade de tradições de pesquisa e do modo como o 

conhecimento deverá ser usado nas políticas públicas.  

Do exposto, a importância do conhecimento nas políticas públicas e o debate sobre o caráter 

instrumental do conhecimento em educação conferem pertinência social e política para um 

trabalho centrado nas políticas públicas de ciência, olhadas através da investigação 

educacional.  

 

1.4. Estudos sobre a investigação educacional em Portugal 

O interesse pelas políticas públicas de ciência resulta ainda de uma vontade em renovar 

teoricamente e atualizar empiricamente estudos que têm refletido sobre dimensões mais 

políticas acerca da investigação educacional em Portugal. De facto, é possível constatar a 

permanência de diversos fóruns dinamizados por investigadores em educação que, olhando 

para si, têm refletido sobre as temáticas e as agendas de investigação, sobre a sua imagem 

pública, sobre estruturas e instituições de investigação. Todavia, estes trabalhos assumem-se 

frequentemente como estudos de diagnóstico, síntese ou de meta análise, como procurarei 

dar conta nos seguintes exemplos.  

No domínio das temáticas e das agendas de investigação menciono, a título ilustrativo, os 

trabalhos de síntese realizados por iniciativa da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação 

(SPCE) no início dos anos 2000 e publicados na revista Investigar em Educação. Este 

empreendimento foi conduzido com o objetivo deliberado de divulgar a investigação 

educacional, e até mesmo de melhorar a sua imagem pública, tal como defendido pela sua 

responsável, Maria Teresa Estrela:  

“[a revista] constitui uma resposta talvez a melhor resposta ou a única possível à 

situação atual, em que as ciências da educação se veem alvo de ataques de diversa 

ordem, provenientes de alguns setores do público (Estrela, 2002, p. 9)15.  

                                                           
15 No mesmo sentido, Ferreira (2004, p. 8) referia-se à premência de fazer face à “ingenuidade e simplismo 
argumentativo às posições que atribuem às ciências da educação um efeito negativo sobre o mau funcionamento 
das escolas e o rendimento escolar dos estudantes”. 
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Contudo, esta preocupação tem origens anteriores. Para o demonstrar, recupero as palavras 

de Maria Teresa Ambrósio no final da década de 1990 sobre “dificuldades de visibilidade, 

afirmação e reconhecimento do trabalho de investigação da comunidade científica 

portuguesa” (Ambrósio, 1998, p. 20). Vale também a pena recordar as palavras de Nóvoa em 

1996: 

“A investigação educacional tem má reputação junto dos políticos que se queixam por 

não obterem as respostas de que necessitam para fundamentarem e justificarem as 

suas iniciativas; junto dos professores (…) que não veem a utilidade da maioria dos 

projetos de investigação para a resolução dos problemas concretos que enfrentam no 

dia-a-dia. Tem má reputação junto da sociedade, em geral, pois toda a gente passou 

pela escola e tem ideias sobre a educação, não aceitando facilmente que algumas 

ideias sejam mais científicas do que outras. Tem má reputação junto da comunidade 

académica, que raramente reconhece o estatuto ‘científico’ da investigação 

educacional. Tem má reputação junto dos próprios especialistas pedagógicos, que 

preferem muitas vezes, legitimar o seu trabalho no interior de outras ciências sentidas 

como mais prestigiadas” (Nóvoa, 1996, p. 92).  

Sobre as estruturas e instituições de investigação, refiram-se os trabalhos conduzidos durante 

a década de 1990, preocupados em dar conta da emergência e do desenvolvimento das 

ciências da educação em Portugal. Sublinho as sínteses realizadas com base num considerável 

material empírico sobre investigadores, temáticas e instituições à investigação educacional 

realizadas por António Nóvoa (1991; 1996) e Bártolo Paiva Campos (1993; 1995a; 1995b; 

1995c); refiro também o trabalho de Maria Teresa Ambrósio sobre a investigação realizada nos 

centros e unidades de I&D no âmbito da sua condução de coordenadora dos painéis de 

avaliação dessas estruturas (1998). Destes trabalhos resultou um mapeamento do período de 

“desenvolvimento sem precedentes” (Nóvoa, 1996, p. 90) vivido na investigação educacional 

em Portugal no final da década de 1980 e início da década de 1990, dando igualmente conta 

das contradições que lhe estiveram inerentes.  

De facto esta “expansão, consolidação e organização internas” deveu-se ao aparecimento de 

publicações e revistas especializadas no domínio das ciências da educação, bem como à 

institucionalização de associações científicas e o “alargamento do espaço extra universitário” 

(Abrantes, 2004, p. 19). Neste âmbito, no final da década de 1990, Maria Teresa Ambrósio 

sublinhava a evolução “em número de licenciados, de investigadores doutorados ou com um 

grau de mestre, a um ritmo notável em comparação com outras áreas das chamadas ciências 

sociais e humanas” (Ambrósio, 1998, p. 10), sendo ainda de assinalar a criação das 

licenciaturas em ciências da educação, durante a década de 1980 (Correia, 2007) ou a criação 

da SPCE em 1990.  

Não obstante, e sublinhando uma dimensão mais política destes processos, em meados da 

década de 1990, Campos (1995a) apontava um conjunto de problemas da investigação 

educacional relacionados com as estruturas e instituições de investigação:  

 “A investigação em educação ainda não constitui objetivo político claro embora a 

educação seja proclamada questão política prioritária (…); 
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 O organismo nacional que financia a investigação nos vários domínios científicos (…) 

ainda não tem, relativamente à investigação em educação, uma política 

determinada e regular (…); 

 Poucas instituições do ensino superior têm uma política deliberada de promoção da 

investigação em educação (…); 

 A massa crítica constituída por investigadores já qualificados é ainda pequena e 

encontra-se dispersa (…); 

 As estruturas organizativas de âmbito nacional são ainda muito frágeis; 

 A investigação em educação realizada é ainda muito académica, pois destina-se na 

maior parte dos casos à obtenção de graus universitários (mestrado, doutoramento) 

ou à preparação de provas de progressão na carreira docente no ensino superior; (…) 

 Muita da investigação realizada (…) tem divulgação restrita (…)” (idem, pp. 61-62)16. 

Para este cenário teria contribuído o facto de a investigação ter surgido “essencialmente uma 

consequência ou subproduto do desenvolvimento do respetivo ensino”, sem que houvesse 

uma “política de investigação” nas instituições do ensino superior (Campos, 1995b, p. 14)17. 

                                                           

16 Sobre a difícil afirmação institucional da investigação educacional, Nóvoa (1991) refere-se a uma certa tentativa 
de ocultação da emergência de um percurso científico que se iniciou entre nós no final do século XIX. A propósito 
desse percurso inicial, o mesmo autor assinala o contributo do nascimento intelectual e institucional da ciência da 
educação em França no final do século XIX e da emergência do movimento da pedagogia experimental para o 
nascimento de uma reflexão “científico-pedagógica” em Portugal, defendendo que “pela discussão e análise dos 
problemas pedagógicos (e das Ciências da Educação) passou grande parte do melhor pensamento português, nas 
décadas de transição do século XIX para o século XX” (idem, pp. 26-27). No mesmo sentido, no final da década de 
1970, Rogério Fernandes considerava que durante a 1.ª República o movimento pedagógico português viveu um 
“vigoroso impulso”, nomeadamente pela tentativa de “constituição de uma pedagogia científica”, sendo este 
período marcado por um conjunto variado de diligências: a criação em 1907 de um curso de pedagogia destinado a 
formar professores do ensino secundário; as tentativas de reformar o Curso Superior de Letras em 1901 para que 
este contemplasse as cadeiras de Psicologia e Pedagogia; a iniciativa da Presidência do Conselho de Ministros em 
abrir um concurso destinado a professores para bolsas de estudo para a Alemanha, Inglaterra, França, Áustria, 
Suíça, Bélgica, Suécia e Itália em 1907; a criação em 1911 das Faculdades de Letras e as Escolas Normais Superiores; 
e, enfim, o pensamento e as experiências pedagógicas de Adolfo Coelho, António Aurélio da Costa Ferreira, António 
Sérgio, entre outros (Fernandes, 1979, p. 8). Refira-se ainda o papel da Liga Nacional de Instrução no 
desenvolvimento de “infraestruturas pedagógicas e científicas, como a criação de bibliotecas populares ou de 
laboratórios e museus” (Carvalho & Fernandes, 2004, p. 11). Contudo, apesar destas incursões, Rui Grácio 
considerou que até meados dos anos 1960 estaríamos ainda longe de um “movimento consistente de investigação”, 
denotando apenas a presença de (poucos) estudos, resultantes da “iniciativa e ao labor de pessoas de diversa 
procedência científica e profissional (médicos, psicólogos, economistas, engenheiros, arquitetos, sociólogos, juristas, 
professores e outros educadores por ofício ou vocação), pessoas isoladas umas, outras integradas em serviços do 
setor público ou privado, ou agremiadas em associações científicas e profissionais” (Grácio, 1970, p. 16). A dispersão 
científica que marcou o Estado Novo foi ainda acompanhada por uma falta de enquadramento institucional próprio, 
bem como de formação científica dos investigadores (idem). O mesmo diagnóstico foi feito por Patrício (1989b), 
que sublinhava a “débil expressão [das ciências da educação] em Portugal até à revolução de 25 de Abril de 1974 (…) 
pelo panorama institucional (…) pobre (…). Existia em cada uma das Faculdades de Letras das Universidades de 
Coimbra e de Lisboa uma secção de ciências pedagógicas com escassos meios humanos qualificados (…) e estruturas 
rudimentares para garantirem o funcionamento de uma componente pedagógica das licenciaturas do ramo 
educacional” (idem, p. 389).  

17 Segundo Campos (1995a), este fenómeno resultou da inscrição da formação inicial de professores na agenda 
política e à transformação das antigas Escolas do Magistério Primário em instituições do ensino superior ainda no 
início da década de 1970. O mesmo autor classifica “o desenvolvimento da investigação educacional” como tendo 
assumido “dimensão significativa a partir de 1974 (…) como consequência da criação de cursos de formação de 
professores no ensino superior e de mestrados e doutoramentos” (idem, p. 59). Para a criação de massa crítica 
necessária a este desenvolvimento, foi criado um programa de bolsas para a realização de estudos de pós-
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Por isso, o então presidente da SPCE afirmava em 1995 que “o projeto político tem sido de 

facto a formação de professores e não o fomento da investigação em ciências da educação” 

(idem, p. 15). No mesmo sentido, Nóvoa (1991), apoiando-se num levantamento empírico da 

investigação produzida após a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, 

referia que  

“a produção científica em educação surge ‘colada’ às instituições de origem dos 

investigadores, nomeadamente às instituições de ensino superior universitário (…) e 

assume (…) frequentemente um caráter avulso e é realizada com base em esforços 

individuais” (idem, p. 40).  

No mesmo sentido, Lima (2002) refere que a investigação ficou fortemente dependente de 

“esforços meramente individuais e que se subordinavam aos ritmos e às circunstâncias de 

realização de provas académicas por parte de docentes do ensino superior” e, até à década de 

1980, a produção científica permaneceu marcada pela “ausência, ou a debilidade, de 

condições de enquadramento institucional de organização e financiamento de estruturas, e de 

constituição de centros e equipas de investigação” (idem, p. 7).  

Ainda no domínio das estruturas e instituições de investigação, menciono o recente contributo 

de José Augusto Pacheco (2010) sobre os processos de avaliação externa dos centros e 

unidades de I&D de ciência e políticas de educação por parte da FCT para efeitos de 

financiamento público. Nesse trabalho, o autor reflete sobre os critérios e procedimentos de 

avaliação, bem como sobre o “claro reposicionamento das Unidades I&D” dedicadas à 

investigação educacional em 2007, atendendo ao facto da avaliação conduzida pela tutela ter 

resultado num decréscimo das classificações obtidas em relação a exercícios de avaliação 

externa anteriores (idem, p. 10).  

Do exposto, os trabalhos de diagnóstico, síntese e de meta análise da investigação educacional 

aqui mencionados, refletem sobre certas dinâmicas políticas, mas não esgotam - nem teriam, 

certamente, esse propósito - abordagens e objetos, permanecendo por explorar novos 

enfoques empíricos sobre as políticas públicas relacionadas com a investigação educacional, 

atendendo, sobretudo, aos desenvolvimentos vividos nas políticas científicas e à evolução dos 

modos de governo do Estado no domínio da ciência (Dehli & Taylor, 2006).  

Sem pretensão de originalidade, procuro um renovado olhar sobre as dinâmicas políticas em 

torno da investigação educacional. Distanciar-me-ei de abordagens mais atentas à 

instabilidade epistemológica ou mestiçagem científica da investigação educacional, assim 

como de mapeamentos exaustivos de instituições, investigações e investigadores, ou de 

trabalhos mais reflexivos. Farei uma aproximação a abordagens mais sociológicas sobre a 

                                                                                                                                                                          
graduação em universidades estrangeiras, nomeadamente nos Estados Unidos da América e em França, num 
processo em que os investigadores eram predominantemente os docentes da formação inicial, tal como refere 
Campos (1995a): “Os investigadores são, portanto, os docentes dos diferentes cursos referidos ou os alunos de 
mestrado e doutoramento (…). A maioria dos primeiros docentes/investigadores (mais de uma centena) no domínio 
da educação fizeram a sua formação no estrangeiro: Bélgica, França, Suíça, Québec, Inglaterra e Estados Unidos da 
América” (idem, p. 60). Esta dinâmica esteve na origem da criação de departamentos de educação nas 
universidades o que representou um importante e assinalável desenvolvimento do ensino das ciências da educação. 
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ciência18, tomando “como objeto as ciências [neste caso, a investigação educacional] através 

do estudo das suas práticas, objetos, instituições e modos de relação com a ordem social” 

(Nunes e Roque, 2008, p. 13).  

Ancorando-me no legado da investigação sobre políticas públicas e regulação dos sistemas 

sociais do IE-UL, atendendo à pertinência social, política e académica do tema e pese embora 

as limitações subjacentes à realização de uma tese de doutoramento, pretendo com este 

trabalho dar um pequeno contributo para o estudo das políticas públicas e da compreensão 

dos processos de regulação dos sistemas sociais, centrando-me, para tal, nos aspetos 

específicos da política de ciência.  

Move-me a procura em compreender como se cruzam as novas tendências no domínio das 

políticas públicas de ciência, - centradas na prestação de contas e com um olhar interessado, e 

até calculista, na produção de conhecimento científico - e o modo como os investigadores – 

contestando ou não – convivem e reinventam essas orientações. A mais-valia deste trabalho, 

que corresponde de igual modo ao seu principal desafio, consiste na construção de um objeto 

de estudo e de uma estratégia de investigação adequada para a análise da complexidade do 

desenvolvimento das políticas científicas e, neste caso concreto, das políticas de investigação 

educacional.  

 

2. Construção do objeto de estudo e da questão de pesquisa 
Tendo apresentado o modo como me aproximei à temática das políticas de ciência, interessa 

dar a conhecer como construí o objeto de estudo, as políticas de investigação educacional.  

Para tal, convém começar por esclarecer a opção pelo conceito de “investigação educacional” 

ao invés de “investigação em educação” ou “investigação em ciências da educação”. Este 

trabalho perfilha uma abordagem teórica que defende a instabilidade do conhecimento e a 

sua permeabilidade aos contextos históricos e sociais (ver nota de rodapé 9). O conhecimento 

científico será abordado por referência ao papel que essa produção desempenha na relação 

                                                           

18 Os estudos sobre a ciência em Portugal têm tido um crescente dinamismo. Destaco os trabalhos pioneiros 
realizados no início da década de 1990 de Maria Eduarda Gonçalves (nomeadamente o texto A Ciência e o Direito: 
de um paradigma ao outro de 1991), e de Beatriz Ruivo (com a tese de doutoramento intitulada “As políticas de 
ciência e tecnologia e o sistema de investigação”). Estas investigações caracterizavam-se ainda pela proximidade da 
ciência política, incidido, preferencialmente, sobre a provisão pública e os modos de redistribuição dos recursos nos 
sistemas científicos. A partir de meados da década de 1990 e sobretudo na década de 2000, emergiu uma tradição 
mais sociológica, de estudos sociais da ciência ou sociologia da ciência, que contém um caleidoscópio de 
abordagens e objetos de estudo, questionando e refletindo sobre a ciência em novos enfoques (Duarte, 2009): seja 
a preocupação com a controvérsia de base científica e o risco (patentes na obra Cultura Científica e Participação 
Pública organizada por Maria Eduarda Gonçalves); seja o interesse sobre as instituições e práticas dos cientistas 
(refiro, a título de exemplo, dos trabalhos conduzidos por Jorge Correia Jesuíno e Patrícia Ávila sobre as atitudes dos 
cientistas portugueses A Comunidade Científica Portuguesa nos Finais do Século XX: Comportamentos, Atitudes e 
Expectativas); seja sobre os domínios da divulgação científica e na relação dos públicos com a ciência (ver, por 
exemplo trabalho de António Firmino da Costa sobre os Públicos da Ciência em Portugal de 2002 ou de Ana 
Delicado sobre museus e a promoção de cultura científica); sejam sobre a produção científica local com dimensões 
de transnacionalização da investigação (onde se destacam os trabalhos assinados por João Arriscado Nunes no 
domínio dos designados estudos de laboratório); seja ainda, abordagens preocupadas com a governação do sistema 
científico nacional, nos quais incluo os trabalhos de Tiago Santos Pereira (ver, a título de exemplo, o artigo 
Processos de governação da ciência: o debate em torno do modelo de financiamento das unidades de investigação 
em Portugal).  
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entre cientistas e decisores políticos, e não tanto o seu valor ou normas de produção. Nesta 

aceção, compreende-se que opte por uma perspetiva abrangente do conceito de ciência; 

seguindo a proposta de Gibbons (2000), o conceito de ciência será utilizado para designar a 

produção de conhecimento científico. No que se refere ao conceito de conhecimento 

científico, adoto a definição proposta por Carvalho (2006, p. 37) que “o circunscreve ao 

produto do labor da investigação científica”. É preciso notar que partilho a conceção de Afonso 

(2005) de conhecimento científico, como resultado de um processo de investigação que se 

exprime  

“num discurso descritivo de situações concretas, articulando numa lógica 

argumentativa de caráter dedutivo e/ou indutivo que sustenta uma interpretação 

dessas situações organizada em conceitos e estruturas concetuais” (idem, p. 21).  

Do mesmo modo, rejeito a ideia de que o conhecimento científico é o único que é válido e não 

ignoro outras formas e fontes de conhecimento. A opção pela definição ampla de ciência e 

restrita de conhecimento científico não se justifica em função da sua cientificidade; pelo 

contrário, estas definições acentuam a ação dos atores e os contextos de produção (os 

investigadores e o produto do seu trabalho), o que assume maior relevância analítica numa 

perspetiva da política como ação pública. 

Seguindo esta perspetiva, compreende-se a opção pelo conceito de “investigação 

educacional”; reconhecendo as imprecisões concetuais destes conceitos, Maria Teresa Estrela 

2007 refere que expressão “investigação educacional” tende a transbordar “o campo das 

ciências da educação, sendo difícil por vezes distinguir fronteiras com outras ciências que 

operam no campo educativo” (Estrela, 2007, p. 18). Segundo a mesma autora, a investigação 

educacional pode incluir 

“a simples descrição e reflexão dos práticos sobre qualquer aspeto de seu quotidiano e 

a procura de soluções para os problemas (…), à investigação realizada segundo os 

cânones científicos tradicionalmente aceites, a investigação - ação, as meta-análises, 

as reflexões de diferente ordem feitas por investigadores. (…) [Nas ciências da 

educação] só cabem as investigações científicas propriamente ditas, a investigação-

ação quando obedece a rigor metodológico, a meta-análise da investigação e os 

trabalhos de divulgação ou de comentário crítico aos resultados da investigação” 

(idem, p. 27).  

Por consequência, o conceito de investigação educacional permite manter uma perspetiva 

abrangente da produção de conhecimento por incluir “formas diferentes e legítimas de 

construção do conhecimento sobre a educação” (idem, p. 28). De facto, no âmbito deste 

trabalho, a expressão investigação educacional inclui, enquanto objeto teórico, trabalhos e 

produtos de conhecimento no domínio da educação, independentemente do processo de 

reconhecimento da sua cientificidade. No entanto, como objeto empírico poderei restringir-

me a contextos particulares de investigação, tal como darei conta na apresentação da 

estratégia geral de investigação, mais à frente neste capítulo.  

Feito este esclarecimento, centro-me agora no processo de construção do objeto de estudo, 

tomando como referência as palavras de Canário (2000) sobre a sua importância e significado: 
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“A operação de construção de um objeto de estudo, a partir de um objeto social, 

constitui o cerne da atividade investigativa, na medida em que apenas ela permite 

ultrapassar um realismo ingénuo, segundo a qual existiria uma correspondência direta 

entre o mundo da realidade objetiva e o mundo dos objetos teóricos e conceptuais, 

criados a partir da perceção e autonomizando-se dela. É o estabelecimento da 

distinção entre aquilo que é da ordem do mundo material, do mundo tal como é 

percecionado e de um mundo concetualmente construído pela mente humana num 

contexto social (…), que permite superar a ilusão de que seria possível um acesso não 

mediatizado ao ‘real’ enquanto tal (…). Não existe análise científica objetiva 

independente do ‘ponto de vista’ do investigador cuja interrogação da realidade a 

transforma num objeto de estudo. A recusa da visão essencialista da realidade conduz 

à interrogação sistemática a partir de uma problemática, ou seja, um corpo articulado 

de questões, teorias e conceitos que tornam possível abordar não como um ‘ser’, mas 

sim como uma ‘relação’ ” (idem, p. 123).  

A definição abstrata e problematizadora das políticas de investigação educacional como objeto 

de estudo decorreu da vontade em sublinhar a complexidade que reveste temática das 

políticas públicas de ciência. Para tal, tornou-se necessário um entendimento alargado do 

conceito de política, tendo apelado às abordagens da ação pública, da regulação e das redes 

sociais. Estes conceitos serão aprofundados no Capítulo 1, mas, por agora, gostaria de me 

referir ao significado atribuído às políticas públicas, pois um entendimento superficial do 

conceito poderá supor que me refiro ao Estado e ao seu programa de ação. Como advertem 

Muller et al. (1996), o conceito de política pública pode sugerir uma visão unilateral, coerente 

e deliberada da atividade governamental.  

Neste trabalho, a análise das políticas públicas não se limita à ação das autoridades públicas, 

preferindo uma abordagem que compreenda também os processos de interação com outros 

atores, num processo que é entendido como de coprodução política (Hassenteufel, 2008). As 

polémicas sobre a introdução de novos modos de controlo da atividade científica, o complexo 

que envolve a utilização de conhecimento na política constituem bons exemplos sobre a 

importância que outros atores, para além do Estado, podem assumir no jogo político. Justifica-

se, por isso, a adoção de uma matriz teórica que concebe da política numa perspetiva de ação 

pública: a política não se refere apenas à ação do Estado e na sua administração, mas é 

entendida como o resultado das interações dos atores, individuais e coletivos, dos seus 

mecanismos de coordenação e da construção constante das regras do jogo social. A análise 

das políticas públicas, preocupada com o Estado em ação e interação, oferece uma 

contribuição decisiva para a compreensão das suas mutações contemporâneas (Lascoumes & 

Le Galès, 2007a).  

É neste enquadramento geral que recorro à teoria da regulação social proposta por Reynaud 

(1989) e ao conceito chave de regulação para me referir aos “modos como são produzidas e 

aplicadas as regras que orientam a ação dos atores”, bem como “os modos com esses mesmos 

atores se apropriam delas e as transformam” (Barroso, 2006, p. 12). No estudo das políticas 

públicas, esta opção justifica-se na medida em que o conceito de regulação se mostra 

particularmente adequado para o estudo do resultado da ação do Estado conjugada e em 

interação com outros atores e instâncias de decisão; nesse sentido, esta tese filia-se numa 
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conceção interacionista das políticas públicas. No entanto, o recurso ao conceito de regulação 

também se justifica porque constitui, em si mesmo, um modo de ação política, na medida em 

que oferece um aparato concetual poderoso para se referir a distintos modos de orientação da 

ação. Refiro-me, em concreto, ao contributo de Reynaud (1989) ao estabelecer os conceitos de 

regulação de controlo, de regulação autónoma e de regulação conjunta.  

A regulação de controlo é aqui entendida como a tentativa de coordenar e orientar a atividade 

científica, compreendendo medidas desenhadas para influenciar a produção e as agendas 

investigação, bem como pela provisão de meios para o sistema científico e que passa, 

nomeadamente, pela ação do Estado. A regulação autónoma refere-se ao modo como os 

atores locais, neste caso os investigadores, se apropriam e (re)ajustam às normas e aos 

mecanismos de controlo de acordo com as suas estratégias e interesses (Barroso, 2003). 

Finalmente, a regulação conjunta refere-se aos processos de negociação e de compromissos 

entre os que visam o controlo e os que procuram a obtenção de maior autonomia (Reynaud, 

2003); no fundo, a regulação conjunta é a ação combinada (o encontro ou confronto) entre a 

regulação de controlo e a regulação autónoma.  

Percebe-se assim a utilidade destes conceitos para dar conta da alteração e configuração das 

políticas públicas, conforme dá conta Barroso (2005), atendendo à  

“diversidade de fontes e modos de regulação faz com que a coordenação, equilíbrio ou 

transformação do funcionamento do sistema educativo resultem mais da interação dos 

vários dispositivos reguladores do que da aplicação linear de normas, regras e 

orientações oriundas do poder político” (idem, p. 734).  

De resto, é nesse sentido que o mesmo autor refere que “mais do que falar de regulação seria 

melhor falar de multirregulação” (idem, ibidem) para dar conta da interceção de diversos e 

divergentes feixes de ação de múltiplos atores e instâncias de decisão.  

Assente nestes empreendimentos teóricos, a construção das políticas de investigação 

educacional como objeto de estudo concretizou-se em duas proposições que, em certo 

sentido, são também hipóteses de trabalho: 

 

A) As políticas públicas de ciência são concebidas como ação pública, construídas 

pelos atores, individuais e coletivos  

A perspetiva da ação pública entende a política como o resultado da interação dos atores, dos 

seus mecanismos de coordenação e da construção constante das regras do jogo social. Deste 

modo, neste trabalho, as políticas de investigação educacional não se confinam à provisão do 

sistema científico ou a medidas desenhadas para influenciar as agendas de investigação 

científica, um entendimento comum atribuído ao conceito de políticas científicas (Mitcham & 

Briggle, 2007); pelo contrário, são aqui considerados os processos de tomada de decisão 

relacionados com a produção de conhecimento científico. Por isso, os conceitos e policy for 

science e science for policy surgem como pouco adequados à análise das políticas públicas. 

Muito embora possa ser confundida com a expressão “políticas públicas de ciência”, a 

expressão science policy surge como particularmente apropriada por permitir um 
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entendimento mais flexível e abrangente sobre as dinâmicas envolvidas nas políticas públicas 

de ciência, tal como refere Pielke (2005): 

 “se a ciência se refere à procura sistemática de conhecimento e a política a um tipo 

concreto de tomada de decisão, então a expressão science policy envolve todos os 

processos de tomada de decisão relacionados com a procura sistemática de 

conhecimento” (idem, p. 1699).  

Como consequência da variedade de atores e a complexidade das suas relações, prefiro a 

designação de “investigadores” à denominação de comunidade científica. Esta opção decorre 

de dois aspetos.  

Em primeiro lugar, cada ator, individual ou coletivo, é entendido como detendo um papel 

importante na ação pública e, por isso, elejo uma conceção ampla de “decisores políticos”, tal 

como proposta por Carvalho (2006) em relação ao setor educativo, que inclui 

“os atores sociais dotados de autoridade em matéria de políticas públicas (…) (situados 

em órgãos nacionais/centrais ou subnacionais/ órgãos descentralizados, organizações 

locais e que tomam decisões e produzem materiais de caráter legislativo ou normativo 

no setor educativo), e atores que, inseridos em contextos sociais organizados, 

participam nos debates públicos sobre políticas educativas (e.g., media, associações 

profissionais, sindicais, etc.)” (idem, p. 37).  

Em segundo lugar, a conceção ampla de decisores políticos não convive com um entendimento 

de “comunidade científica”, pois ela remete para uma imagem de coesão interna e 

autorregulada. Para Mattedi & Spiess (2010),   

“a forma como a noção de comunidade científica foi sendo formulada e reformulada, 

entre as décadas de 1930 e 1960, exprime a tentativa de caracterização dos processos 

de regulação que tornavam a atividade científica não somente possível, mas, 

sobretudo, específica. Com a aplicação da noção de comunidade científica procura-se 

indicar que algo era específico deste agrupamento social, nos mesmos termos em que 

se costumava caracterizar a comunidade familiar, comunidade residencial, 

comunidade religiosa, comunidade linguística, educacional etc., e assim isolar e 

compreender os padrões de interação e, portanto, de integração que a comunidade 

científica impunha para a prática da atividade científica” (idem, p. 76).  

Constatando a heterogeneidade de atores envolvidos na produção científica, bem como as 

relações e interações entre os investigadores, Callon, Courtial, Turner, & Bauin (1983) 

preferem a substituição dos conceitos de “comunidade científica” e “áreas de investigação” 

por outros que sublinhem o caráter híbrido dessas comunidades, bem como os potenciais 

interesses de agregação dos atores. No mesmo sentido, Wagner (2004) sublinha que qualquer 

tradição intelectual nacional deve ser considerada como  

“um espaço de tensões no qual os atores se relacionam entre si intelectualmente, e não 

necessariamente através de afinidades cognitivas mas também de disputas e rejeição” 

(idem, p. 39).  
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Por isso, considerando a variedade de lugares, contextos e papéis dos “investigadores 

educacionais” (Burns & Schuller, 2009), neste trabalho o conceito de investigador será 

utilizado num sentido amplo, como aquele que se dedica à produção de conhecimento 

científico, optando, em determinados momentos, por uma definição mais normativo-

administrativa, conforme o objeto empírico em estudo (por exemplo, a propósito dos 

investigadores registados na Fundação para a Ciência e a Tecnologia em 2007).  

 

B) As políticas de investigação educacional são multirreguladas e constroem-se 

através da ação combinada da regulação de controlo e da regulação autónoma 

Na aceção de Hatchuel (2003), “o mundo da conceção”, no qual se inclui a investigação 

científica, constitui uma ação coletiva pouco regulada:  

“Fora as regras fixas para as etapas académicas, a vida de um investigador está 

embebida num conjunto de relatórios de prescrição não autoritárias (o referee de uma 

revista é uma autoridade não autoritária) e é convidado a ter em conta ‘todas as 

verdades’ que lhe prescrevem os pares. É assim difícil falar de regulação científica ou 

artística na medida em que as regras são raras (fora dos aspetos institucionais). Em 

contraste podemos observar claramente (…) uma multiplicidade de formas de ação 

coletiva que visam estabelecer e/ou modificar as prescrições ou os relatórios de 

prescrições: as cadeias, as publicações, as publicações, a designação para referees, os 

congressos (…), os seminários, etc.” (idem, p. 296).  

Porém, mesmo que se considere a atividade científica como pouco regulada 

institucionalmente, estudarei o conteúdo regulador dos instrumentos descritos por Hatchuel 

como “prescrições”: o financiamento indireto, as publicações, e, enfim, os designados 

performance-based research funding e que traduzem modos de regulação de controlo. 

Referindo-se à atividade científica, João Arriscado Nunes e Maria Eduarda Gonçalves (2001) 

sublinham a variedade de atores, instituições e instrumentos que lhe estão associados e, nesse 

sentido, sintetizam exemplarmente as complexas dinâmicas de regulação da atividade 

científica:  

“A atividade científica, hoje, pressupõe a inter-relação/intersecção de uma diversidade 

de mundos sociais, de atores e de práticas, que vão do mundo da ciência propriamente 

ditos, com os seus laboratórios e institutos de investigação, publicações, redes, 

associações e reuniões científicas, programas de formação e instâncias de consagração 

(como o Prémio Nobel), até às instituições públicas e privadas que asseguram o 

financiamento e a avaliação da atividade científica e a definição das prioridades em 

matéria de investigação, passando pelas universidades, pelas indústrias, pelos 

universos da medicina ou da engenharia, por organizações e instituições responsáveis 

pela regulação pública da ciência da tecnologia, (…) sem esquecer os movimentos 

sociais e associações ambientalistas, de consumidores ou outras que, ainda que de 

modos distintos, participam no processo de produção e de apropriação social do 

conhecimento científico e das inovações tecnológicas” (idem, pp. 13-14).  
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Por seu turno, os processos de regulação autónoma são concebidos numa perspetiva 

interacionista, sublinhando a importância das relações que os investigadores estabelecem 

entre si, em função dos seus interesses e estratégias. 

As políticas de investigação educacional são entendidas como o resultado da ação combinada 

da regulação de controlo e da regulação autónoma, tornando-se pertinente evocar a 

perspetiva de Maroy (2004a) sobre a multiplicidade de fontes de regulação, o aumento e a 

variedade de dispositivos e instrumentos de regulação que configuram modos de 

multirregulação e conduzem a uma certa fragmentação das políticas públicas. Nesse sentido, 

as políticas de investigação constituem um objeto de estudo multirregulado, enquanto 

consequência do encontro e confronto entre os interesses de vários atores, o que lhes confere 

um caráter híbrido e fragmentado.  

Por esse motivo, não procurarei analisar a existência de um certo “estilo nacional de 

regulação” por contraste com outros. Adoto a discussão que Halffman (2005) ensaiou a 

propósito da possibilidade de analisar “estilos nacionais de regulação”, referindo-se ao caso 

concreto dos sistemas científicos na área da química dos Estados Unidos, Reino Unido e Países 

Baixos; muito embora reconhecendo a existência de tendências nacionais de regulação em 

cada um desses países, como a centralização ou descentralização, o autor refere que o facto 

de ter encontrado dados empíricos relativamente contraditórios, inesperados e atípicos dentro 

de um cenário geral da regulação do país pode ser explicado como o resultado de outras 

fontes de regulação, como por exemplo as instituições nacionais de I&D ou o papel de 

instâncias internacionais. Estes dados são aqui interpretados como a presença de múltiplas 

fontes de regulação que conduzem a resultados nem sempre esperados.  

Do mesmo modo, a constatação da multiplicidade de abordagens e hipóteses explicativas 

oferecidas pela sociologia da ciência sobre o trabalho científico (Martin, 2000) é interpretada 

como um sinal de fenómenos de regulação autónoma. De facto, os estudos que incidem sobre 

interações entre investigadores evidenciaram já uma multiplicidade de configurações que 

estas podem assumir, com resultados (estatisticamente) contraditórios entre diferentes 

comunidades (Newman, 2001). Assim, se a ciência constituí um empreendimento de 

coprodução, no sentido em que renova constantemente a tensão entre a produção 

estandardizada de conhecimento de aspiração universal com a produção de conhecimento 

que procura a complexidade de contextos locais singulares, também a política é aqui 

entendida como um processo coletivo de produção e disseminação (Callon, 1999).  

 

Questão de pesquisa 

Atendendo a estas duas proposições, a questão de pesquisa foi formulada nos seguintes 

termos:  

Como se caracteriza o processo de regulação das políticas de investigação educacional 

e quais as evidências da ação combinada da regulação de controlo e da regulação 

autónoma?  
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Para responder a esta questão, foram delineados dois eixos de análise:  

1. A identificação de processos de regulação de controlo, centrando-me na evolução dos 

modos de regulação pelo Estado;  

2. A identificação de modos de regulação autónoma, procurando captar processos de 

regulação resultantes das interações entre investigadores.  

O objetivo desta tese consiste em estudar os modos de regulação da investigação educacional, 

descrevendo e analisando a existência de modos de regulação de controlo - estudados a partir 

das estruturas concebidas para coordenar e orientar a atividade científica - e de modos de 

regulação autónoma - relativos à forma como os investigadores convivem e reinventam essas 

orientações através das relações que estabelecem entre si. A estratégia geral de investigação 

reflete, naturalmente, este objetivo, tal como darei conta no ponto que se segue.  

 

3. Estratégia geral de investigação 
Atendendo ao quadro concetual em que esta tese se inscreve, tributária dos contributos da 

política numa perspetiva de ação pública, o estudo seguiu uma abordagem geral de caráter 

qualitativo, interpretativo, naturalista e descritivo, sendo que o trabalho empírico assumiu um 

desenho longitudinal. Em seguida, procurarei justificar cada um destes atributos.  

Os estudos de ação pública caracterizam-se pelo interesse na variedade de atores e na 

interdependência das relações, tendencialmente concebidas como horizontais e não 

hierárquicas, cujos resultados permanecem imprevisíveis. Por isso, as explicações de causa 

efeito são tendencialmente evitadas ou produzidas com muita prudência (Lascoumes & Le 

Galès, 2007a). Nesse quadro, a abordagem geral metodológica seguida para o estudo é de 

caráter qualitativo, na aceção de Bogdan & Biklen (1994), no sentido em que mais do que 

testar hipóteses, interessa descrever e captar as complexidades e os processos que compõem 

e caracterizam a ação pública. De resto, Ritchie & Spencer (2002) referem que desde a década 

de 1980 se assiste a um notável aumento do uso de métodos qualitativos nos estudos 

centrados nas políticas públicas.  

O recurso aos conceitos de regulação autónoma, bem como de regulação conjunta e 

multirregulação, implicam a assunção que as “ações humanas recriam continuamente a vida 

social” (Cohen & Manion, 1994, p. 39) e, por esse motivo, o estudo enquadra-se 

preferencialmente numa abordagem interpretativa por contraste com um modelo 

normativo19. Na mesma linha, Denzin (2002) refere que os estudos interpretativos examinam 

como os processos de mudança e as experiências mais problemáticas são organizadas, 

percebidas e construídas pelos indivíduos em interação, sublinhando a emergência de 

questões de pesquisa que comecem por como.  

                                                           
19 Segundo Cohen & Manion (1994), “o paradigma (ou modelo) normativo contém duas ideias orientadoras 

centrais: em primeiro lugar, que o comportamento humano é essencialmente governado por regras; e, em segundo 

lugar, que o comportamento deverá ser estudado através dos métodos das ciências naturais” (idem, p. 36). 
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Trata-se de um estudo naturalista, na medida em que a investigação se centra em “situações 

concretas (…), identificáveis pelo investigador, sem intervenção, em termos de manipulação, 

física e deliberada, de quaisquer variáveis” (Afonso, 2005, p. 43); assume um caráter 

descritivo, procurando a narrativa dos fenómenos sociais identificados e caracterizados para o 

estudo.  

Uma vez aderindo ao quadro concetual dos estudos da ação pública, o investigador seleciona 

uma determinada política pública para conduzir um estudo setorial, recorrendo a uma 

contextualização diacrónica (Lascoumes & Le Galès, 2007a). Por isso, o estudo empírico 

assume uma componente longitudinal, centrando-se num período de tempo alargado de 

forma a captar a existência de diferentes tendências na vida social, uma marca essencial dos 

estudos descritivos (Cohen & Manion, 1994). Com esta opção procuro também introduzir uma 

componente extensiva na investigação necessária para o estudo de processos de regulação, tal 

como defende Barroso (2003), a propósito da regulação do sistema educativo: 

“Dispomos ainda de pouca informação cientificamente fundamentada [sobre] a 

identificação e a descrição das diversas instâncias de regulação (…), bem como dos 

processos utilizados e dos seus efeitos no funcionamento global do sistema. Isto terá de 

ser feito não só pela acumulação de pesquisas intensivas através de estudos de caso 

(…), mas também e, principalmente, em estudos mais extensivos, abrangendo 

amostras significativas de âmbito nacional e séries temporais suficientemente longas 

para ter em conta os efeitos das micro-mudanças” (idem, p. 42).  

Definida nestes termos, a estratégia de investigação é inspirada pelas orientações do design 

dos trabalhos empíricos desenvolvidos no âmbito do Projeto KnowandPol (2008), 

anteriormente referido, nomeadamente no que se refere aos estudos centrados na relação 

entre o conhecimento e políticas públicas. A estratégia de investigação foi montada para:  

a) Analisar diacronicamente a evolução das políticas públicas de ciência, através de uma 

abordagem extensiva, que permita identificar estruturas concebidas para a regulação da 

atividade científica sobre as quais há enfoques de investigação mais intensivos;  

b) Analisar o efeito combinado da regulação de controlo, das estruturas e da sua evolução, e 

da regulação autónoma, produzida pelos investigadores e as suas interações.  

Nos pontos que se seguem darei conta das orientações metodológicas gerais seguidas, sendo 

que as especificações e a apresentação das técnicas de recolha e análise de dados relativas ao 

estudo da regulação de controlo e da regulação autónoma serão explicitadas em capítulos 

reservados para esse efeito e que precedem à apresentação dos dados empíricos (ver Capítulo 

3 e Capítulo 7). Importa também sublinhar que a regulação de controlo e a regulação 

autónoma funcionam como eixos de análise, sem que haja um objetivo de comparação, o que 

colocaria em causa a escolha de objetos empíricos tão diversificados; pretendo antes um duplo 

olhar sobre a construção das políticas públicas de ciência e a investigação educacional. 

Sublinho ainda que as estruturas concebidas para regular a atividade científica assim como as 

interações dos investigadores, e as redes que delas resultam, são entendidas como modos de 

regulação.  
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A tabela que se segue pretende sintetizar a estratégia geral seguida na investigação, tendo em 

vista a questão de partida. 

Tabela 1 Síntese da estratégia geral de investigação 

R
e

gu
la

çã
o
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e

 c
o

n
tr

o
lo

 

Objetivo Estratégia de investigação 
Recolha e análise 

de dados 

Caracterizar o processo de 
construção das políticas de 
investigação educacional em 
Portugal dando conta dos 
processos de regulação de 
controlo e pondo em 
evidência a evolução dos 
modos de regulação pelo 
Estado 
 

Estudo de 
estruturas 
concebidas para 
o controlo da 
atividade 
científica 
 
 

Enfoque intensivo sobre:  

 Centro de Investigação 
Pedagógica da 
Fundação Calouste 
Gulbenkian 

 Instituto de Inovação 
Educacional 

 Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia 
e Unidades de I&D de 
Ciências e Políticas da 
Educação 

 

 Análise 
documental 

 Entrevistas 

R
e

gu
la

çã
o

 

au
tó

n
o

m
a

 

Analisar os processos de 
regulação autónoma 
produzidos pelos 
investigadores 

Estudo das 
relações entre 
investigadores 

Exercício sobre as relações 
de coautoria dos autores 
das publicações 
mencionadas nos 
relatórios científicos das 
Unidades de I&D de 
Ciências e Políticas da 
Educação em 2007 

 Análise de 
relações de 
coautoria 

 

3.1. Regulação de controlo  

A primeira fase do trabalho empírico, correspondente à Parte II da tese, centrou-se nos modos 

de regulação de controlo. Para tal, comecei por analisar os processos de construção de uma 

política pública de ciência em Portugal pondo em evidência a evolução dos modos de 

regulação pelo Estado para, em seguida, me focar em estruturas concebidas para coordenar e 

orientar a atividade científica.  

Assim, o trabalho empírico iniciou-se por um mapeamento das principais medidas do Estado 

nos últimos cinquenta anos no domínio da ciência em geral e da investigação educacional em 

particular, através do estudo da legislação publicada em Diário da República. Procurando 

assegurar uma atitude diacrónica e extensiva, o recorte temporal selecionado inclui a década 

de 1960, marcada pelas primeiras medidas legislativas que conduziram à emergência de uma 

política estatal de ciência, e termina em 2007 com a publicação da iniciativa “Compromisso 

com a Ciência para o Futuro de Portugal”. Sendo este estudo orientado pela perspetiva da 

ação pública, poder-se-ia questionar a pertinência deste mapeamento de caráter normativo-

legal. Porém, consciente que este mapeamento normativo-legal sobre ciência não esgota o 

conteúdo relativo à perspetiva do Estado sobre este domínio, a sua mobilização pareceu 

necessária e relevante.  

Desde logo, a abordagem da ação pública não exclui nem renega o papel das orientações do 

Estado na definição das políticas públicas; o que sucede é uma certa relativização do seu papel 

face a outros intervenientes nos processos de conceção e implementação das políticas 
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(Thoenig, 2004). De facto, como procurarei demonstrar no Capítulo 1, a política não se resume 

à ação do Estado o que, contudo, não invalida a importância de conhecer o modo como as 

autoridades governamentais tentam influenciar a ação pública através da produção normativa. 

As orientações normativas não traduzem a realidade social, mas são uma componente 

essencial deste processo, pelos constrangimentos que provocam na ação dos diversos atores 

envolvidos. Este fenómeno é ainda particularmente vivido nos países de tradição 

centralizadora do Estado, como é o caso de Portugal, onde a produção normativa assume um 

peso mais significativo em relação a países com outras tradições administrativas (Barroso, 

2009). Acresce ainda a importância dos recursos jurídicos nos processos de ação coletiva: 

tanto podem servir de enquadramento dos papéis dos atores administrativos, como podem 

ser mobilizados no decurso da ação pública pelos diversos grupos de interesse em função de 

contextos e arranjos particulares (Hassenteufel, 2008). O levantamento das medidas políticas 

desenhadas pelo Estado no domínio da ciência constituiu um importante passo para analisar o 

objeto de estudo, no sentido em que para “mapear as decisões em educação, (…) é necessário 

mapear o terreno sobre o qual elas assentam” (Cortezão, Magalhães, & Stoer, 2001, p. 454).  

Deste mapeamento resultaram duas consequências para a investigação. Em primeiro lugar, 

permitiu identificar as tendências de regulação por via da legislação entre 1960 e 2007, 

possibilitando caracterizar o contexto em que se desenrolou a evolução do quadro legal das 

políticas públicas de ciência e da investigação educacional. Em segundo lugar, este 

mapeamento normativo-legal revelou a existência de três estruturas como particularmente 

pertinentes para o estudo de modos e instrumentos de regulação de controlo, selecionadas 

sem qualquer pretensão de obedecer a um critério de amostragem, mas antes pelo seu valor 

heurístico:  

 O Centro de Investigação Pedagógica (CIP) da Fundação Calouste Gulbenkian (1963-

1980). Tratando-se de uma instituição privada, a sua identificação não resultou 

diretamente do estudo da produção normativa; pelo contrário, atendendo ao facto da 

produção normativa analisada durante o período do Estado Novo ter sido praticamente 

inexistente no que se refere à investigação educacional, houve necessidade de recorrer 

a outras fontes para a identificação desta estrutura em particular
20

. A ação do CIP será 

analisada tendo em vista o seu contributo para o estabelecimento, orientado e 

sustentado, da investigação educacional em Portugal;  

 O Instituto de Inovação Educacional (1989-2002), cuja presença se tornou visível a 

propósito da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, bem como pela 

aprovação de um conjunto de diplomas relativos ao seu enquadramento legal e 

funcional.  

 A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e os centros e unidades de I&D em 

ciências e políticas da educação (UIDCE), tal como foram designadas pela FCT enquanto 

instituições de investigação e desenvolvimento financiadas no âmbito do programa de 

financiamento plurianual de 2007 (desde 1997). A FCT emergiu da análise do quadro 

legal como central nas políticas de ciência no período em análise e as UIDCE foram 

                                                           
20  Ver, nomeadamente, Nóvoa & Ó (2007), um trabalho central para a identificação e análise da ação do CIP no 
âmbito desta tese. 
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consideradas como as estruturas privilegiadas do sistema científico onde se realiza 

investigação educacional.  

Seguindo uma lógica de aprofundamento (Bogdan & Biklen, 1994), procurei caracterizar os 

processos de regulação que operaram através das estruturas identificadas. A ação destas 

estruturas corresponde à existência de regulação de controlo, conforme defende Reynaud 

(1989), exercida por instâncias formais e que, no caso do IIE e da FCT são entendidas como 

estruturas de regulação institucional pelo facto de se tratarem de estruturas estatais. A 

caracterização destas estruturas foi desencadeada através de análise documental e de 

entrevistas, tal como se dará conta no Capítulo 3. 

O conjunto dos estudos empíricos desenvolvidos nesta fase permitiram refletir e discutir a 

evolução dos modos de regulação pelo Estado no domínio da construção de uma política de 

investigação educacional em Portugal.  

 

3.2. Regulação autónoma 

A segunda fase a investigação incidiu sobre a análise dos modos de regulação autónoma e será 

apresentada na Parte III da tese. Reclamando a ideia de que a regulação autónoma se 

desenvolve numa lógica reticular, não hierárquica, retiforme e interacionista em que a rede 

funciona como um enquadramento concetual adequado (Barroso, 2006b), pareceu 

particularmente útil ao recurso às abordagens das redes sociais para captar e mapear redes de 

atores. Deste modo, procurei construir um indicador que permitisse ilustrar o modo como os 

investigadores se relacionam entre si de acordo com os seus interesses, dando lugar à 

emergência de redes. A construção deste indicador visava reunir dados passíveis de análise, 

discussão e confronto atendendo às estruturas de regulação de controlo identificados na fase 

anterior e que, em 2007, correspondiam às UIDCE.  

A opção recaiu sobre a construção de um objeto empírico baseado nas relações de coautoria 

das publicações dos investigadores mencionadas nos relatórios científicos de 2007 das UIDCE, 

sobre o qual desencadeei um exercício analítico, inspirado nas abordagens das redes sociais e 

em técnicas sociométricas. Os princípios orientadores e as escolhas metodológicas subjacentes 

a este exercício estão detalhadamente descritos no Capítulo 7 e os resultados obtidos no 

Capítulo 8. No entanto, a propósito desta opção, importa, por agora, frisar dois aspetos. 

Em primeiro lugar, com a designação “exercício analítico” pretendo sublinhar o caráter 

contingente dos dados que o sustentam na medida a que se refere à análise das relações de 

coautoria de publicações inscritas num documento de características particulares num 

determinado recorte temporal. Do mesmo modo, vale pena realçar que os dados que resultam 

deste exercício não captam todas as dinâmicas de regulação autónoma e podem traduzir com 

maior ou menor precisão as redes “reais” que os investigadores estabelecem. No entanto, 

tentarei demonstrar que as relações de coautoria podem constituir um importante indicador 

sobre o modo como se produz e compõe a regulação autónoma, pelo facto de permitirem 

identificar instâncias de regulação que não as institucionais.  
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Em segundo lugar, o facto de recorrer a técnicas de análise de dados de natureza quantitativa 

não significa que tenha desvirtuado a abordagem metodológica geral seguida, de natureza 

mais qualitativa. Pelo contrário, o recurso simultâneo a diferentes técnicas de inspiração mais 

qualitativa ou quantitativa pode ser possível e até desejável em certos casos, atendendo à 

natureza da análise (Bogdan & Biklen, 1994). Tal como referem Huberman & Miles (2002, p. 

396), os estudos qualitativos e quantitativos podem apoiar-se mutuamente, preferindo a uma 

abordagem “pura” um “vigor híbrido”. Muito embora apelando a técnicas de caráter 

quantitativo, os dados resultantes da análise das relações de coautoria foram alvo de uma 

análise iminentemente qualitativa. 

 

4. Organização da tese  
Neste último ponto da introdução, centro-me na arquitetura da tese para dar conta das três 

partes que a compõem.  

A Parte I, O estudo das políticas públicas de ciência é composta por dois capítulos. O Capítulo 

1, Perspetivas teóricas para o estudo das políticas públicas, é dedicado à apresentação das 

bases concetuais e fundamentos teóricos que orientam esta tese, nomeadamente pela análise 

da política numa perspetiva de ação pública e pelos contributos da regulação e das abordagens 

das redes sociais para o estudo das políticas públicas. O Capítulo 2, Políticas públicas de 

ciência: evolução do quadro legal em Portugal (1960-2007), constituiu um enquadramento 

sobre a emergência e afirmação das políticas do Estado no domínio da ciência em Portugal nos 

últimos cinquenta anos, colocando em evidência momentos marcantes dessa evolução.  

A Parte II diz respeito às Estruturas de regulação da investigação educacional em Portugal 

(1960-2007). Para além da descrição sobre as técnicas de recolha e análise dos dados relativos 

ao trabalho empírico (Capítulo 3), a Parte II inclui a descrição e análise da ação das três 

estruturas consideradas pertinentes para o estudo de modos de regulação de controlo da 

atividade científica: o Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian 

(Capítulo 4), o Instituto de Inovação Educacional (Capítulo 5) e a Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia e os centros e unidades de I&D em ciências e políticas da educação (Capítulo 6).  

Na Parte III, Processos de regulação autónoma: relações de coautoria e redes de 

investigadores, centrar-me-ei nos modos de regulação autónoma, procurando ilustrar a 

existência de redes de investigadores que funcionam como modos de regulação. Começarei no 

Capítulo 7, Metodologia e construção do objeto empírico, por descrever detalhadamente os 

procedimentos metodológicos desencadeados no exercício analítico das relações de coautoria 

das publicações dos investigadores mencionadas nos relatórios científicos de 2007 das UIDCE. 

O Capítulo 8, Autores, publicações e relações de coautoria, é dedicado à apresentação e 

discussão dos resultados obtidos com a análise das relações de coautoria, discutindo o seu 

potencial enquanto indicador de modos de regulação autónoma.  

No final da tese, apresentarei conclusões do trabalho, onde responderei à questão de 

pesquisa, visando a compreensão sobre como o modo de regulação das políticas de 

investigação educacional resulta do efeito combinado entre a regulação de controlo – 
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correspondente à ação das estruturas institucionais analisadas – e a regulação autónoma 

referente às redes de investigadores, sublinhando o seu caráter multirregulado.  

A tese contém ainda em suporte CD-ROM seguintes anexos: corpus documental composto por 

atas do conselho de administração da FCT (anexo 1); lista dos artigos publicados na Revista 

INOVAÇÃO (anexo 2); projetos aprovados em concursos de projetos de I&D no domínio das 

ciências da educação (anexo 3); guiões de entrevista (anexo 4); excertos ilustrativos dos 

protocolos de entrevista (anexo 5); análise aos comentários dos avaliadores das UIDCE (anexo 

6); autores das publicações mencionadas nos relatórios científicos das UIDCE de 2007 (anexo 

7); publicações mencionadas nos relatórios científicos das UIDCE de 2007 (anexo 8); análise da 

composição das redes de investigadores (anexo 9).  
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Parte I 

O estudo das políticas públicas de ciência  
 

A Parte I tem como finalidade dar conta das ferramentas conceptuais que me conduziram ao 

processo de abstração e problematização de um objeto social que permite construir um objeto 

de estudo - as políticas de investigação educacional - e está organizada em dois capítulos.  

No Capítulo 1, denominado Perspetivas teóricas para o estudo das políticas públicas, farei a 

apresentação do enquadramento teórico que orienta esta tese, nomeadamente pela adoção 

da perspetiva da ação pública, pela mobilização do conceito chave de regulação e pelo 

contributo das abordagens das redes sociais para o estudo das políticas públicas.  

No Capítulo 2, apresentarei uma sinopse dos principais momentos que marcaram a 

emergência e afirmação das políticas públicas de ciência em Portugal entre 1960 e 2007, 

tomando como fonte primordial o quadro legal, opção que justificarei na introdução do 

capítulo que designei de Políticas públicas de ciência: evolução do quadro legal em Portugal 

(1960-2007).  
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Capítulo 1 

Perspetivas teóricas para o estudo das políticas públicas 
 

As políticas públicas de ciência, sobretudo aquela que se faz na academia, são crescentemente 

marcadas pelas oratórias da competitividade, da transparência, da prestação de contas, da 

excelência, mas também das pressões sobre a necessidade de melhor gestão dos bens públicos 

e para a diversificação de fontes de financiamento alternativas ao financiamento público, bem 

como do alargamento dos espaços de intervenção de públicos leigos na implementação, 

utilização e crítica à investigação. O palco antes ocupado por Estado e investigadores conta 

com progressivo um aumento do número de atores, individuais e coletivos, e instâncias, 

públicas, privadas nacionais e transnacionais, e com o estabelecimento de renovados termos 

nos contratos sociais da ciência (Vincent-Lancrin, 2006). 

Exposta nestes termos, pretendo tomar as políticas públicas de ciência como um exemplo 

profícuo para o estudo dos processos de reconfiguração do papel tradicional do Estado e dos 

processos de regulação dos sistemas sociais. Para captar a complexidade das políticas públicas 

de ciência, olhadas através da investigação educacional em particular, apelei a um 

entendimento alargado do conceito de política, enquadrando-me nas abordagens da ação 

pública, procurando atender, para além da ação do Estado, ao papel e à interação de outros 

atores na conceção, formulação e implementação das políticas públicas neste domínio.  

Dentro deste enquadramento concetual, que enfatiza o caráter interacionista das políticas 

públicas, recorri ao conceito chave de regulação. A regulação remete para as relações entre as 

autoridades públicas e os atores sociais, bem como para as transformações contemporâneas 

do papel do Estado. Inspirada pelas teorias da regulação social, procurarei explorar o conceito 

de regulação enquanto analisador das políticas públicas através do estudo da ação combinada 

da regulação de controlo, exercida nomeadamente por estruturas concebidas para orientar a 

atividade científica, e da regulação autónoma, resultante das interações que os investigadores 

estabelecem entre si. Para descrever e mapear as interações entre múltiplos atores, elegi as 

abordagens das redes sociais e políticas, que serão evocadas como particularmente relevantes 

e pertinentes no estudos das políticas públicas. 

A organização deste capítulo reflete a orientação aqui sumariamente descrita. No primeiro 

ponto farei uma incursão sobre os estudos de políticas públicas de modo a evidenciar a 

pertinência do entendimento da política concebida numa perspetiva da ação pública. No 

segundo ponto centrar-me-ei no conceito de regulação e, finalmente, no terceiro ponto, nas 

abordagens das redes sociais e políticas, procurando demonstrar os contributos destes dois 

conceitos para o estudo das políticas públicas. 

 

1. A política numa perspetiva de ação pública 
A definição de política está longe de ser consensual e remete para quadros concetuais e 

abordagens teóricas muito diversificadas. A este propósito importa evocar a ambiguidade 

presente nas definições anglo-saxónicas de politics (relativa aos partidos políticos e eleições), 
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de polity (sobre os sistemas políticos e seus fundamentos) e policy (programas de ação de um 

ator coletivo ou individual) (Lascoumes & Le Galès, 2007a). Mais do que elencar um conjunto 

de definições sobre política, importa estabelecer a distinção entre duas abordagens centrais21.  

Uma primeira abordagem, herdeira da ciência política, centra a sua atenção na ação do Estado 

ao nível dos dispositivos formais, seguindo uma perspetiva normativa e administrativa. O 

segundo tipo de abordagem, com raízes na sociologia, procura enfatizar a variedade de 

interesses e atores no processo político, privilegiando a dimensão incremental da ação. Entre 

estas duas abordagens existem posições intermédias que representam uma evolução dos 

estudos de políticas públicas.  

Tal como dá conta Hassenteufel (2008), até à década de 1950 os estudos de ciência política 

centraram-se na análise das políticas de acordo com um modelo sequencial entre a conceção e 

a implementação, fundados numa visão racional das políticas públicas. Os estudos que se 

seguiram, desenvolvidos no quadro da sociologia, enfatizaram progressivamente os processos 

de construção e inscrição de determinados problemas nas agendas governamentais. Mais 

tarde, alargando o enfoque dos estudos, outros investigadores elegeram a complexidade dos 

processos de tomada de decisão como o objeto central de estudo. Recentemente, para 

explicar as dificuldades da administração central em executar as políticas públicas, vários 

investigadores adotaram o conceito de ação pública, sublinhando a política como uma 

“construção coletiva de atores em interação” (idem, p. 103).  

Esta evolução reporta um alargamento gradual da conceção da política, bem como de uma 

progressiva incorporação do olhar da sociologia na análise das políticas públicas. Importa dar 

conta, ainda que de forma sucinta, sobre o sentido desta evolução para justificar o 

entendimento atribuído à política neste trabalho.  

A abordagem clássica do conceito de políticas públicas, fundada na ciência política, focaliza a 

sua atenção sobre as instituições governamentais e, tradicionalmente, as políticas são 

entendidas como a produção jurídica e a ação administrativa e normativa do Estado (Sabatier, 

1993). Enquanto disciplina científica autónoma, a ciência política surgiu nos Estados Unidos da 

América durante os anos 1950. Até então, os estudos tendiam a centrar-se em dimensões 

normativas ou morais sobre os governos, mobilizando textos de natureza filosófica, numa 

perspetiva prescritiva teórica. Para Howlett & Ramesh (2003), 

“as diferenças entre uma perspetiva teórica prescritiva e as efetivas práticas políticas 

que emergiram entre as duas Grandes Guerras e a Guerra Fria, conduziram muitos 

investigadores a procurarem outros métodos para análise das políticas que 

reconciliassem a teoria política e a prática através da análise empírica das políticas 

existentes” (idem, p.2).  

Neste cenário, emergiram novas abordagens nos estudos dos fenómenos políticos, incluindo 

abordagens centradas nos comportamentos eleitorais, sobre as elites políticas ou grupos de 

interesse. Neste âmbito, inclui-se a utilização do conceito de “triângulos de ferro”, proveniente 

                                                           
21 Sobre as diversas definições e conceções do conceito de política ver o trabalho de síntese realizado por van 
Zanten (2004). 
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dos Estados Unidos da América, para designar a relação tripartida entre o executivo ou o 

governo, o congresso e os grupos de interesse (Parsons, 1995).  

Após a crise económica dos anos 1970, os estudos sobre as políticas públicas passaram a 

considerar-se como potenciais fornecedores de orientações operacionais para um bom 

governo das sociedades (Draelants & Maroy, 2007). Nesse sentido, assumiu-se uma perspetiva 

top-down, entendendo-se a ação pública como o efeito dos processos desencadeados ao nível 

central do Estado que são objeto de uma execução instrumental na periferia. A abordagem 

linear seguida sugere uma focalização em fases distintas e sucessivas: a agenda, a produção de 

soluções, a decisão, a implementação, a avaliação e a conclusão (van Zanten, 2004).  

No entanto, este enquadramento concetual mostrou-se incapaz de explicar os processos 

políticos de mudança. Como consequência, os estudos sobre políticas públicas alargaram o seu 

âmbito de análise e passaram a refletir sobre o papel de outras instituições para além das 

agências governamentais. Neste âmbito, importa referir a proposta de redes temáticas (issue 

networks) avançada por Heclo nos finais dos anos 1970:  

“A noção de triângulos de ferro e subgovernos presume pequenos círculos de 

participantes que tiveram sucesso em manter-se autónomos. O conceito de issue 

networks, por outro lado, compreende um largo número de participantes com graus de 

comprometimento muito variáveis, assim como a dependência entre si e do ambiente; 

de facto, é quase impossível dizer quando é que uma rede começa e termina. Os 

triângulos de ferro sugerem um conjunto estático de participantes que controlam um 

programa governamental relacionado com os seus próprios interesses. As redes são a 

imagem inversa disto (Heclo, cit. por Howlett & Ramesh, 2003, p. 149).  

Atendendo a este contributo, Sabatier (1993) defende que a mudança política passou a ser 

concebida como o  

“resultado de mudanças sociais, económicas e políticas de larga escala e também o 

produto da interação de pessoas dentro de uma comunidade política, envolvendo quer 

competição pelo poder, quer os esforços para desenvolver os meios adequados para 

resolver os problemas políticos” (idem, p. 15).  

Considerando a emergência de propostas teóricas no sentido de alargar o âmbito de análise 

das políticas públicas e chamando a atenção sobre os processos que lhe estão inerentes, 

Jenkins- Smith & Sabatier (1993) apontam um conjunto de críticas a um modelo linear e 

centrado na ação do Estado. Desde logo, os autores denunciam o seu caráter demasiado 

legalista, pelo facto de restringir a política a uma peça de legislação; do mesmo modo, os 

autores questionam a causalidade entre a produção normativa e a ação, bem como a unidade 

temporal de um ciclo político. 

Mais recentemente, Lascoumes e Le Galès (2007a) acrescentam que a conceção de Estado 

enquanto ator único ou monolítico se encontra ultrapassada por dois motivos essenciais. Em 

primeiro lugar, pela existência de várias escalas de ação espacial que funcionam como fontes 

de influência e que ultrapassam os contextos nacionais (como é o caso da União Europeia, as 

alianças de regiões transfronteiriças ou o papel crescente dos organismos internacionais). Em 

segundo lugar, pela crescente participação de mecanismos de mercado e de parcerias público - 
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privadas. A introdução de vários atores na análise política sugere a existência de vários centros 

e de uma visão policêntrica, relativizando o papel do Estado. 

Com base em resultados empíricos de trabalhos de investigação em diversas áreas, os mesmos 

autores apontam ruturas decisivas na análise das políticas públicas: rutura com o voluntarismo 

político, afirmando que não é por via da legislação que as políticas se transformam e que a sua 

implementação “revela sempre atores inesperados, processos caóticos e consequências 

(também elas) inesperadas” (idem, p. 16); rutura com a ideia de unicidade do Estado, apelando 

às investigações que demonstram a diversidade de grupos de estratégias dentro do próprio 

Estado; rutura com o fetichismo da decisão, atribuindo igual importância ao que se passa a 

montante e a jusante da decisão, aos processos contraditórios, às “não decisões” e aos atores 

ocultos ou menos visíveis no decorrer da ação política. 

Deste modo, como reação às perspetivas mais normativas e administrativas da ciência política, 

surgem abordagens provenientes da ciência sociopolítica ou da sociologia política. O 

surgimento destas propostas resulta do processo de atualização teórica que se foi 

desenrolando ao longo do tempo, mas também de mudanças políticas e sociais (Delvaux, 

2007). Considerando as limitações das abordagens tradicionais da ciência política, Taylor, Rizvi, 

Lingard, & Henry (1997) defendem a política como multidimensional, ou seja, como um 

fenómeno que pode ser estudado de múltiplas perspetivas e em que cada ator poderá ter 

diferentes contributos, perspetivas e interesses.  

Por isso, Lascoumes e Les Galès (2007a) defendem que o termo políticas públicas é hoje 

preterido pelo conceito de ação pública, procurando, desse modo, evidenciar o estudo dos 

indivíduos em interação, os mecanismos de coordenação, a formação de grupos, o jogo de 

normas e os conflitos. Ao acentuar a complexidade dos processos políticos, estes estudos 

tendem a incidir sobre os programas e as “burocracias em ação”, através de uma análise fina 

dos atores e das suas ações. Nesse sentido, o conhecimento que estes estudos produzem não 

se encontra vocacionado para a definição de leis universais sobre a ação pública, nem para o 

estabelecimento de relações causa-efeito, mas antes para a concetualização de modelos que 

conferem coerência às ações públicas em estudo. Assim, o enfoque na variedade de atores e 

na interdependência das relações, tendencialmente concebidas como horizontais e não 

hierárquicas, conduz o investigador a uma abordagem setorial, recorrendo a uma 

contextualização diacrónica.  

Nesta linha de pensamento, Commaille (2006) refere-se a uma sociologia da ação pública,  

“onde são tidas em conta tanto as ações das instituições públicas como a pluralidade 

de atores, públicos e privados, da sociedade civil (…) agindo em conjunto, em muitas 

interdependências a nível nacional (…) supranacional e local, para produzir formas de 

regulação de atividades coletivas” (idem, p. 413).  

Reportando-se ao caso concreto das políticas de educação, van Zanten (2004) defende que as 

análises das políticas públicas fornecem os quadros teóricos globais adequados para  

“integrar o estudo das ideias e dos valores que orientam a tomada de decisão, da 

autoridade e poder dos atores implicados e da consequência das ações para os 

beneficiários e da sociedade” (idem, p. 24).  
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No contexto desta abordagem, alguns autores recorrem ao conceito de política em ação, 

sublinhando que a política não é a soma da intervenção dos diferentes atores, mas resulta 

antes das redes e relações que os atores estabelecem entre si, compreendendo um ciclo que 

passa pela construção da política à receção (Barroso, 2006a). Segundo Carvalho (2006), o 

investigador não se circunscreve à “intervenção governamental”, mas procura a  

“intervenção dos diversos atores que participam na definição e na interpretação das 

atividades que ocorrem no espaço público e na definição do bem comum em torno do 

qual as atividades devem ocorrer e ser coordenadas” (idem, p. 37).  

Neste sentido, a política surge, fundamentalmente, como um processo de interação social 

(Levin, 2009). O ponto de partida do investigador consiste na formulação concreta do 

comportamento ou da situação no terreno, numa perspetiva botton-up em que a ação é 

concebida como uma combinação díspar de sequências de variáveis, de problemas, de 

soluções de intervenção e de oportunidades (van Zanten, 2004).  

A análise da realidade política vai muito além da ação do Estado e a utilização da perspetiva da 

ação pública tem como objetivo central encorajar o investigador a ampliar o objeto da sua 

análise (Delvaux, 2007): em primeiro lugar, o investigador deve considerar um conjunto 

alargado de atores, rejeitando que o Estado seja o centro da análise política e entendo o 

próprio Estado como um ator público compósito; em segundo lugar, que seja atribuída ênfase 

às relações, de natureza hierárquica ou não, que se estabelecem entre os atores; e, 

finalmente, em terceiro lugar, que se atenda às várias dimensões do processo político que 

incluem não só a tomada de decisão, mas também as fases de interpretação e de aplicação e 

que se recuse uma linearidade nestes processos.  

Tal como sintetizam Barroso et al. (2007), o 

“deslocamento da análise das políticas para a esfera da análise da ação pública impõe 

uma dupla alteração de ótica. Por um lado, amplia o cenário das políticas públicas, 

nele integrando múltiplos atores que se localizam e se movem em escalas diversas 

(transnacionais, nacionais, regionais, locais) e, assim, nele relativizando – não 

minimizando, nem apagando – o papel do Estado. Por outro lado, introduz novas 

regras para o modo de olhar esse cenário, substituindo os princípios da verticalidade e 

da linearidade (a decisão no topo da organização Estado e o seu movimento aplicativo 

no território social sobre o qual a política quer intervir) pelos da horizontalidade e da 

circularidade das interações múltiplas e interdependentes dos diversos atores que 

mostram capacidade de intervir nos processos que constroem a política” (idem, p. 8).  

Nesta perspetiva evoco a proposta de Thoenig (2006, p. 326) sobre o conceito de políticas 

públicas, enquanto a “intervenção de uma autoridade investida de poder público de 

legitimidade governamental sobre um domínio específico da sociedade ou do território”. O 

autor frisa ainda que, muito embora possa assumir um papel central, a autoridade pública não 

age sozinha; pelo contrário, a política pública  

“envolve terceiros - administradores, associações, outras autoridade públicas, etc. – 

que têm as suas lógicas próprias ou prioridades e que se comportam como atores que 



Capítulo 1 | Perspetivas teóricas para o estudo das políticas públicas 

42 

dispõem de autonomia e a sua intervenção perturba ou inflete o curso das coisas” 

(idem, p. 326 e seguintes).  

A procura em captar a complexidade dos processos subjacentes às políticas públicas justifica, 

em parte, a variedade de estudos e de abordagens existentes sobre as políticas públicas e que 

têm como denominador comum a variedade de processos, níveis e atores das políticas 

públicas, referindo, a título de exemplo as abordagens de policy transfer (Dolowitz & March, 

2000); policy networks (Rhodes & March, 1992) ou advocacy coalition framework (Jenkins- 

Smith & Sabatier, 1993), entre outros. 

 

Em síntese, conceber a política numa perspetiva da ação pública implica que o estudo das 

políticas públicas não incida exclusivamente sobre as políticas do Estado, mas considere 

também o Estado em ação outros atores que intervêm em diversos níveis e de acordo com os 

seus interesses, entendendo as políticas como emergentes das suas interações. Neste 

enquadramento, recorri a dois conceitos chave para a operacionalização do estudo das 

políticas de investigação educacional e que darei conta nos pontos seguintes: a regulação e as 

redes sociais.  

 

2. A regulação: conceitos e contributos para o estudo das políticas 

públicas 
Este ponto visa justificar a mobilização do conceito de regulação como analisador das políticas 

públicas e está organizado em dois momentos. No primeiro momento farei uma incursão 

sobre o conceito de regulação, referindo-me em concreto à regulação dos sistemas sociais. No 

âmbito das políticas públicas, a abordagem da regulação social centra-se no modo como os 

atores implicados agem, refletindo os seus reportórios e instrumentos de ação e 

materializando a aplicação de uma determinada política pública. No segundo momento, 

procurarei justificar a pertinência da utilização do conceito de regulação para dar conta dos 

processos de reconfiguração do papel tradicional do Estado, referindo-me aos modos de 

regulação pós-burocráticos e a fenómenos de instrumentação da ação pública.  

 

2.1 A regulação dos sistemas sociais 

Tal como defende Barroso (2005), a regulação é um conceito polissémico, sendo utilizado em 

diversas áreas científicas, abordagens e perspetivas teóricas, incluindo em trabalhos que 

recorrem à teoria dos sistemas ou áreas científicas tão diversas como a física, a biologia e a 

economia. Neste contexto, Terssac (2003) considera que a noção de regulação tem sido 

utilizada frequentemente  

“numa conceção normativa para descrever o ajustamento a uma regra através de 

mecanismos de controlo para manter constantes certos parâmetros ou corrigir 

diferenças em relação a uma determinada norma” (idem, p. 11).  
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No que respeita aos estudos no âmbito dos sistemas sociais, em particular da sociologia, o 

conceito de regulação assume significados diferenciados atendendo aos “contextos linguísticos 

e administrativos dominantes” (Barroso, 2005, p. 731). No caso dos países de tradição 

administrativa tendencialmente mais centralizada e burocratizada, nomeadamente em países 

francófonos, o conceito de regulação tende a ser utilizado para 

“reforçar a imagem de um Estado menos prescritivo e regulamentador e de uma ‘nova 

administração pública’ que substitui um controlo direto e a priori sobre os processos, 

por um controlo remoto, e a posteriori baseado nos resultados” (idem, p. 732).  

Já no caso dos países tendencialmente mais descentralizados ou de tradição mais anglo-

saxónica, a regulação é entendida como uma ferramenta de governação, referindo-se 

essencialmente às normas e ações das agências governamentais (May, 2002). Neste contexto, 

a regulação alude a presença e o papel do Estado nas políticas públicas, enquanto 

desregulação significa a ausência do Estado e a sua substituição pela iniciativa e intervenção 

de entidades privadas (Ball, 2003).  

Para ultrapassar estes diversos entendimentos, recorro às abordagens da regulação social que 

mobilizam o conceito de regulação para caracterizar os múltiplos processos, contraditórios e 

por vezes conflituosos, que visam orientar as condutas dos atores tendo em vista uma certa 

estabilização da ordem social (Maroy, 2004a; 2005). Estas abordagens procuram captar a 

complexidade dos sistemas sociais, acentuando as normais sociais enquanto compromissos 

instáveis e os processos sociais dotados de uma racionalidade limitada (Friedberg, 1995).  

Nesta linha, convém evocar o contributo da obra de Reynaud (1989) para o estudo da 

regulação dos sistemas sociais. De acordo com esta abordagem, inicialmente aplicada à vida 

das organizações, o conceito de regulação permite evidenciar o confronto entre as normas e as 

práticas da ação coletiva. A essência do estudo da regulação dos sistemas sociais consiste no 

modo como são produzidas, reproduzidas e interpretadas as regras, i.e., à capacidade de 

regular interações. 

Atendendo a esta perspetiva, Terssac (2003) defende que a regulação está no centro da vida 

social: se a ação diz respeito ao processo de produção de regras e seus ajustamentos, 

ocorrendo em diferentes dimensões e níveis de ação, a regulação é aquilo que confere 

coerência à ação dos indivíduos na sociedade. Segundo o mesmo autor, por compreender uma 

“variedade de mudanças sociais, de relações entre elementos heterogéneos, de ajustamentos 

de ação múltiplas, quer na empresa, quer no mercado ou no cenário público” (idem, p. 12), a 

regulação encerra um enorme potencial analítico por evidenciar a tensão entre as orientações 

da ação, por vezes contraditórias entre si, combinando “duas ideias aparentemente 

contraditórias e complexas: o controlo e a autonomia” (idem ibidem, pp. 13-14). As regulações 

sociais procuram construir uma certa ordem social que mantém os indivíduos unidos pelo 

respeito por obrigações sociais e, simultaneamente, preveem o desenvolvimento de iniciativas 

locais, em que os atores não se deixam “aprisionar totalmente nesses quadros de dependência 

(…) e se afirmam como produtores das suas próprias regras de ação” (idem, ibidem). 
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Neste sentido, Reynaud (2003) refere-se a várias dimensões dos processos de regulação que 

traduzem o modo como são mobilizadas as regras nos processos sociais: a regulação de 

controlo, a regulação autónoma e a regulação conjunta.  

A regulação de controlo diz respeito aos processos levados a cabo por um indivíduo ou grupo 

detentor da capacidade para intervir ou controlar a atividade de outros. A regulação autónoma 

diz respeito aos processos através dos quais um indivíduo ou grupo conquista margens de 

autonomia em relação a um sistema de relações hierarquizado ou de regulação de controlo. A 

possibilidade de combinação analítica entre controlo e autonomia a que se referia Terssac diz 

respeito ao conceito de regulação conjunta proposto por Reynaud (2003) para caracterizar os 

processos de negociação e de compromissos entre os que visam o controlo e os que procuram 

a obtenção de maior autonomia: 

“Podemos falar de regulação autónoma quando as regras coletivas, muitas vezes 

clandestinas, toleradas ou mesmo com o apoio da hierarquia imediata, partem de 

baixo e adquirem uma legitimidade ao nível dos seus mais diretos interessados mas 

com a pretensão de adquirir legitimidade ao nível da organização” (idem, p. 104).  

Assim, tomando como referência os contributos da teoria da regulação social, no presente 

estudo, o conceito de regulação será utilizado para descrever dois tipos de  

“fenómenos diferenciados, mas interdependentes: os modos como são produzidas e 

aplicadas regras que orientam a ação dos atores; os modos como esses mesmos atores 

se apropriam delas e as transformam” (Barroso, 2006a, p. 12).  

Trata-se de uma abordagem interacionista de acordo com a qual as normas e valores não 

determinam nem pré-definem os comportamentos; pelo contrário, elas emergem das 

interações entre os atores, seja no processo de conceção seja no processo de receção 

(Reynaud, 1989). A regulação dos sistemas sociais é entendida como os modos de orientação, 

coordenação e controlo dos atores e corresponde a um processo de produção de regras do 

jogo e de orientação das condutas dos atores com origem em múltiplas fontes (Maroy, 2004b). 

A teoria da regulação social é particularmente útil para compreender o processo de produção 

de “regras do jogo” e o modo como essas regras são aplicadas e (re)apropriadas pelos atores 

em todos os níveis da ação social. Como refere Barroso (2003), 

“se aceitarmos a distinção entre ‘regulação de controlo’ e ‘regulação autónoma’ (…) 

poderá dizer-se que é preciso passar das análises estruturais centradas nos primeiros 

termos destas dicotomias (‘controlo’ e ‘norma’), para outro tipo de abordagens que 

ponham, também, em evidência os tipos de regulação identificados em segundo lugar 

(‘autónoma’ e ‘sistémica’). Isto significa que é preciso aprofundar a análise dos 

processos de regulação (…) com recurso a perspetivas teóricas e metodológicas que 

valorizem, na descrição e análise da regulação (…), a diversidade de ‘legitimidades’ e 

‘fontes’ na produção de regras, o ‘jogo dos atores, a existência de processos de 

‘regulação autónoma’, o caráter ‘construído’ da regulação social” (idem, p. 39). 

A teoria da regulação social é mobilizada no quadro da análise das políticas públicas enquanto 

processo social, partindo do princípio que as políticas se definem em função da posição que os 

atores ocupam e das interações que estabelecem, não visando o estudo dos desajustamentos 
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à norma e as suas razões, mas antes a análise das regras que emergem da ação coletiva 

(Terssac, 2003).  

Nesse sentido, Barroso (2006b) distingue três níveis da ação social que representam três níveis 

de regulação: a regulação transnacional, a regulação nacional e a microrregulação local. A 

regulação transnacional diz respeito ao 

“conjunto de normas, discursos e instrumentos (…) que são produzidos e circulam nos 

fóruns de decisão e consulta internacionais (…) e que são tomados, pelos políticos, 

funcionários ou especialistas nacionais, como ‘obrigação’ ou ‘legitimação’ para 

adotarem ou proporem decisões ao nível do funcionamento do sistema educativo” 

(idem, pp. 44-45).  

Segundo o mesmo autor, este tipo de regulação resulta dos “chamados ‘efeitos da 

globalização” ou também do controlo ou coordenação de estruturas supranacionais que, 

através de regras e sistemas de financiamento, influenciam as políticas públicas; tal será o caso 

da União Europeia, Banco Mundial, OCDE, UNESCO, etc. Estes fenómenos podem ser 

interpretados enquanto mecanismos de empréstimo (policy borrowing) ou transferência de 

políticas (policy transfer), referindo-se a processos  

“através dos quais o conhecimento sobre políticas, arranjos administrativos, 

instituições e ideias de um sistema político (passado ou presente) é usado no 

desenvolvimento de políticas, procedimentos administrativos, instituições e ideias de 

outro sistema” (Dolowitz & March, 2000, p. 5).  

A existência de convergências entre diversos contextos nacionais, seja no que se refere aos 

discursos políticos, seja em relação aos processos e medidas propostas, pode ser caracterizada 

enquanto um fenómeno de contaminação, muito embora se enquadre frequentemente num 

registo “meramente retórico e destinado a legitimar, com o exemplo estrangeiro, soluções 

internas” (Barroso, 2003, p. 26).  

Por isso, Steiner-Khamsi (2004), apesar de reconhecer um fenómeno de globalização, contesta 

que esta conduza necessariamente a uma “cultura mundial”, sublinhando a importância de 

atender aos processos locais de adaptação, modificação e resistência às forças globais:  

“A existência de uma comunidade global de especialistas que concordem com o 

modelo internacional de educação é imaginada. Raramente partilham o entusiasmo 

pela emergência desse modelo nem sentem os mesmos receios” (idem, p. 4).  

No mesmo sentido, questionando a linearidade destes processos e criticando abordagens mais 

deterministas sobre os “efeitos da globalização”, Schriewer & Martinez (2004) referem-se aos 

processos de externalização, enquanto a  

“receção e descrição de um ambiente internacional de acordo com a mudança de 

configurações de um problema e as reflexões internas de um determinado sistema (…), 

[procurando captar a] interpretação discursiva dos fenómenos internacionais para 

questões de política (…) ou legitimação ideológica” (idem, 2004, p. 32). 

Esta perspetiva sublinha que a regulação transnacional pode assumir funções de justificação e 

de legitimação e que vão para além do valor das medidas que transportam.  
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No que se refere à regulação nacional, e aludindo ao caso concreto dos sistemas educativos, 

Barroso (2006b) adota ainda a designação de regulação institucional para caracterizar  

“o modo como as autoridades públicas (neste caso o Estado e sua administração) 

exercem a coordenação, o controlo e a influência sobre o sistema educativo, 

orientando através de normas, injunções e constrangimentos o contexto da ação dos 

diferentes atores sociais e seus resultados” (idem, p. 50).  

A regulação institucional prende-se com a criação de dispositivos materiais, legais ou técnicos 

que procuram estruturar a prior a ação dos atores, acentuando a intervenção da administração 

central (Maroy, 2005). Definida nestes termos, a regulação nacional, aproxima-se do conceito 

de regulação de controlo proposto por Reynaud, sublinhando a natureza institucional e a 

vocação normativa da intervenção dos poderes públicos, frequentemente considerada pelas 

correntes mais neoliberais como uma “intromissão intolerável” nos processos de mercado, tal 

como refere Dutercq (2006, p. 2). Graças a fenómenos de “sedimentação normativa” e à 

introdução de processos de regulação transnacional, entre outros, a regulação nacional tem 

como efeito o “hibridismo enquanto sobreposição ou mestiçagem de diferentes lógicas, 

discursos e práticas na definição e ação políticas, o que reforça o seu caráter ambíguo e 

compósito” (Barroso, 2006b, p. 53).  

Finalmente, segundo Barroso (2006b) a microrregulação local refere-se ao  

“processo de coordenação da ação dos atores no terreno que resulta do confronto, 

interação e negociação ou compromisso de diferentes interesses, lógicas, 

racionalidades e estratégicas em presença quer, numa perspetiva vertical entre 

‘administradores’ e ‘administrados’, quer numa perspetiva horizontal, entre os 

diferentes ocupantes dum mesmo espaço de interdependência (intra ou inter 

organizacional)” (idem, pp. 56-57).  

Este nível de regulação traduz bem os processos de regulação autónoma, local e situacional 

que descreve Reynaud (1989) e que se destinam a produzir as “regras do jogo”: tratam-se de 

processos de regulação caracterizados por uma variedade de autores, de modalidades e 

finalidades, remetendo para o jogo de estratégias e negociações “pelo qual as normas, 

injunções e constrangimentos da regulação nacional são (re)ajustadas localmente, muitas 

vezes de modo não intencional” (Barroso, 2006b, p. 56).  

No quadro da regulação autónoma, importa apelar ao conceito de ator para fazer uma breve 

precisão teórica sobre o sentido adotado no presente estudo. O conceito de ator é entendido 

como a capacidade de ação dos indivíduos que efetuam escolhas estratégicas num contexto 

que nunca os constrange completamente (Friedberg, 1995). O ator pode ser individual, mas 

também como um ator coletivo, no sentido atribuído por Grossman (2006):  

“O ator coletivo exige a consideração conjunta de [duas] dimensões: (…) a sua 

capacidade de mobilizar os recursos na ação estratégica; (…) as interações entre os 

atores internos que lideram as ações atribuídas aos atores coletivos” (idem, p. 25).  

Atendendo aos atores, aos seus interesses e estratégias, justifica-se a existência de processos 

de microrregulação local que, por seu turno, resultam num efeito mosaico, caracterizado por 

ações avulsas e locais, que correspondem às adaptações e reinterpretações contextualizadas 
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dos atores e suas estratégias dos processos de regulação nacional e transnacional (Barroso, 

2003).   

Considerando a “diversidade de fontes e modos de regulação”, Barroso (2006a), referindo-se 

ao sistema educativo, propõe o conceito de multirregulação nos seguintes termos:  

“As ações que garantem o funcionamento do sistema educativo são determinadas por 

um feixe de dispositivos reguladores que muitas vezes se anulam entre si, ou pelo 

menos, relativizam a relação causal entre princípios, objetivos, processos e resultados. 

Os ajustamentos e reajustamentos a que estes processos de regulação dão lugar, não 

resultam de um qualquer imperativo (político, ideológico, ético) definido a priori, mas 

sim dos interesses, estratégias e lógicas de ação de diferentes grupos de atores, 

através de processo de confrontação, negociação e recomposição de objetivos e 

poderes” (idem, p. 64). 

Neste quadro, o Estado surge progressivamente como um regulador das regulações (Dutercq, 

2006), substituindo o seu tradicional papel de “burocrata e garante da ordem universal (…) a 

compositor da diversidade local e individual” (Barroso, 2006a, p. 65).  

 

2.2. Modos de regulação pós-burocrática e instrumentação da ação pública 

Tal como definido no ponto anterior, o conceito de regulação fornece um importante 

contributo para o estudo das políticas públicas, por permitir captar diferentes níveis de ação e 

de interação da vida social, bem como os processos que conferem coerência mínima à ação. 

Neste ponto, procurarei aprofundar o potencial da utilização do conceito de regulação no 

estudo das políticas públicas e nas suas evoluções e transformações mais recentes. Para tal, 

apelarei aos conceitos de regulação pós-burocrática e da instrumentação da ação pública. 

Antes de precisar o significado destes dois conceitos, gostaria de referir, ainda que de modo 

muito abreviado, as origens subjacentes à utilização de ambos. 

Um dos temas recorrentes na investigação dos fenómenos sociais, sobretudo a partir dos anos 

1980, prende-se com a alteração dos modos de regulação dos poderes públicos. Esta alteração 

decorreu, em parte, da crise económica mundial do final anos 1970 e à designada crise do 

“Estado-Providência” e tem vindo a acentuar-se no contexto nas mudanças estruturais dos 

modos de governo e nos processos de globalização ou contaminação das políticas públicas. 

Para além da dimensão económica, esta “crise” também se caracterizou por uma dimensão 

política no sentido em que revelou uma crescente dificuldade das autoridades públicas em 

gerir os bens públicos de forma “eficiente e eficaz”; nas palavras de Draelants & Maroy (2007), 

a imagem de um Estado fraco e indeciso substituiu a imagem de um Estado autoritário e 

controlador (p. 1). Tal como refere J. A. Lima (2007) esta reconfiguração do papel do Estado 

inspirou-se no slogan “'menos Estado, melhor Estado', induzindo processos de privatização, de 

desregulação estatal e de descentralização” (idem, p. 165). Nesse sentido, Pinhal (2010) afirma 

que a descentralização surgiu como uma importante medida entrando na 

“agenda das transformações políticas de certos países, pouco habituados, como 

Portugal, a essa organização. A reforma democrática do Estado e a sua modernização 
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administrativa, tão urgentemente exigida, estão associados a processos de 

descentralização” (idem, p. 57).  

Esta medida serve ainda como uma fonte de legitimidade democrática por, concetualmente, 

aproximar governantes de governados. Como defende Dutercq (2006),  

“o Estado deixou de ser o garante dos princípios de igualdade e liberdade. (…) As 

instâncias desconcentradas e descentralizadas herdam a delegação e transferência 

direta da gestão e da regulação, enquanto o Estado mantém todos aspetos relativos à 

liberdade formal” (idem, p. 1).  

Em segundo lugar, esta reconfiguração conduziu à introdução de lógicas de mercado nos 

serviços públicos. Genericamente, através destes mecanismos, os poderes políticos procuram 

assegurar um conhecimento mais aprofundado sobre o destino dos investimentos públicos e, 

em simultâneo, incentivam a criação de dispositivos centrados na avaliação e na prestação de 

contas (accountability), seja no domínio interno, da autoavaliação, seja no plano externo numa 

lógica de mercado e orientação para o utilizador ou consumidor (Afonso, 2003).  

Como sintetiza Barroso (2005), apesar de graus e medidas políticas e legislativas muito 

variadas, estas alterações vão no sentido de modificar o papel tradicional do Estado e tanto 

podem ser justificadas 

“de um ponto de vista mais técnico, em função de critérios de modernização, 

desburocratização e combate à ‘ineficiência’ do Estado (‘new public management’), 

como serem justificadas por imperativos de natureza política, de acordo com projetos 

neoliberais e neoconservadores, com o fim de ‘libertar a sociedade civil’ do controlo do 

Estado (privatização), ou mesmo de natureza filosófica e cultural (promover a 

participação comunitária, adaptar ao local)” (idem, p. 726).  

É neste enquadramento social, político e concetual que a regulação dos sistemas sociais tal 

como descrita no ponto anterior constitui um recurso central; ela permite compreender as 

alterações do papel tradicional do Estado, interpretadas enquanto uma evolução dos seus 

modos de regulação. No contexto da ação pública, a teoria da regulação social tem sido 

trabalhada de acordo com vários prismas, sendo que, no âmbito deste trabalho, importa 

apresentar os conceitos de regulação pós-burocrática e instrumentação da ação pública. 

No que se refere à regulação pós-burocrática, Afonso (2003, p. 52) refere-se à evolução de 

uma “regulação dita ‘burocrática’ (exercício do poder pela autoridade, hierarquia e 

regulamentação formal)” para uma “regulação de tipo ‘mercantil’ (exercício do poder pela 

influência, ajustamento mútuo, caráter difuso e informal das regras e das relações)”, 

sublinhando, contudo, que embora sempre tenham coexistido, se assiste “a um claro recuo da 

regulação burocrática que vem resultando na progressiva descredibilização do 

intervencionismo estatal na provisão direta de serviços públicos”.  

Maroy e Demailly (2004) definem a regulação pós-burocrática nos seguintes termos:  

 Ao nível normativo, assiste-se a uma valorização dos resultados enquanto dispositivos 

de regulação. A regra e a conformidade com a regra, centrais enquanto instrumentos 

de regulação burocrática, constituem um instrumento de regulação, entre outros;  
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 Ao nível das estruturas, a hierarquização é substituída por estruturas 

preferencialmente horizontais, sendo a organização da estrutura próxima de um 

modelo de rede;  

 Ao nível dos modos de coordenação e de controlo, a regulação pós-burocrática tende 

a centrar-se na avaliação de resultados, incidindo não necessariamente sobre 

objetivos previamente fixados, mas também sobre a reflexividade e a publicidade da 

ação pública.  

No âmbito da redefinição do papel do Estado, Maroy (2005) aponta a criação de quase-

mercados e a substituição de um Estado centralizador por um Estado avaliador, para se referir 

à introdução de mecanismos de concorrência e à importância que a avaliação externa assume 

nas políticas públicas pela expectativa de que, desse modo, se possa alcançar uma maior 

eficácia dos serviços. Como exemplo deste tipo de fenómeno é possível apontar um crescente 

número de fontes de atores (Estados nacionais, instâncias supranacionais e entidades locais) e 

o aumento e variedade dos instrumentos e dispositivos que são utilizados (como a avaliação, o 

controlo, o financiamento, os contratos, a monitorização, a formação e as boas práticas, etc.), 

sendo estas medidas privilegiadas na ação pública em relação ao respeito por normas 

institucionais (Maroy, 2004a).  

Para Demailly (2011), estas medidas constituem novos instrumentos de regulação, entre os 

quais se encontram os instrumentos administrativos, que renovam os tradicionais dispositivos 

regulamentares da burocracia, e os substituem por editais, regulamentos e contratos; os 

instrumentos de gestão, que proveem uma medição automatizada de dados quantitativos; as 

boas práticas, que descrevem sob a forma de prescrição ou orientação o procedimento 

adequado ou uma boa utilização; o conhecimento, utilizado para apoiar e legitimar decisões 

políticas (numa lógica de knowledge based-policy já descrita); e finalmente, a avaliação que 

pode incidir sobre uma variedade de objetos, práticas, organizações, dispositivos e que 

concorrem para a construção de indicadores, escalas, classificações de crédito, prémios, entre 

outros. 

Considerando a amplitude e variedade de instrumentos e características atribuídas a “Estados 

pós-burocráticos”, Steiner-Khamsi (2008, p. 4) adverte para o risco de “substituir uma grande 

narrativa - o neoliberalismo - por outra: o “Estado pós-burocrático”. Por isso, recomenda que 

no estudo das políticas públicas o investigador se centre em poucas mas significativas medidas 

de regulação pós-burocrática.  

No que respeita à perspetiva da instrumentação da ação pública, a preocupação do 

investigador consiste em compreender e interpretar o aumento e diversificação de 

instrumentos que medeiam a relação entre decisores políticos, em particular, e atores sociais, 

em geral, atendendo aos processos de reconfiguração do papel do Estado. Deste modo, um 

instrumento de regulação pode assumir-se com um objeto, ferramenta ou processo que define 

e estrutura o trabalho de recolha de informação, de planeamento, coordenação e 

implementação, de prestação de contas ou de avaliação num dado domínio da ação pública 

(Freeman, Smith-Merry, & Sturdy, 2009). Pons & van Zanten (2007) refletem sobre a 

emergência destes novos instrumentos de regulação enquanto um sinal das pressões 

exercidas por organizações internacionais e de especialistas do new public management nos 
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governos ocidentais, no sentido destes se tornarem mais eficazes nas soluções dos problemas 

sociais. Estas pressões vão no sentido de renovar os tradicionais instrumentos políticos, 

valorizando antes práticas de avaliação, de benchmarking, de revisão pelos pares e de 

prestação de contas.  

Numa abordagem de raiz mais anglo-saxónica, os instrumentos de ação pública e a sua 

proliferação são tendencialmente concebidos como forma do Estado ganhar maior eficácia e 

legitimidade. Para Salamon (2002), o facto de o Estado ter perdido o papel central na ação 

política teve como consequência a produção de instrumentos que lhe permitam exercer 

melhor controlo sobre as políticas públicas, apelando, em simultâneo, para a participação de 

outros atores sociais nas políticas. Neste sentido, os instrumentos são analisados enquanto 

ferramentas, que tendem a acentuar mecanismos de governo indireto, e que orientam as 

ações dos indivíduos. Constituem exemplos destes instrumentos os vouchers, as bolsas, os 

empréstimos e os contratos.  

Lascoumes & Le Galés (2004) demarcando-se de abordagens funcionalistas ou estruturalistas, 

e mesmo do registo mais anglo-saxónico supracitado, definem instrumentos de ação pública 

enquanto métodos que estruturam e regulam a ação dos atores. Para estes autores, os 

instrumentos de ação pública constituem  

“dispositivos simultaneamente técnicos e sociais que organizam as relações sociais 

específicas entre poder público e os seus destinatários em função das representações e 

significações de que é portador” (idem, p. 13). 

Nesta aceção, os instrumentos de ação pública não são axiologicamente neutros nem 

indiferentemente disponíveis; são portadores de valores, munidos de uma interpretação sobre 

o social e de conceções precisas sobre os modos de regulação, e são também portadores de 

uma história, sendo que as suas propriedades são indissociáveis das finalidades que lhe são 

atribuídas. Por isso, o estudo dos instrumentos de ação pública implica uma desconstrução, 

analisando o seu rasto histórico, as suas dimensões sociais e os efeitos que produzem 

(Lascoumes & Les Galès, 2006). Segundo os mesmos autores, a instrumentação da ação 

pública 

“consiste no conjunto de problemas que se colocam na escolha e uso dos instrumentos 

(técnicas, métodos e dispositivos) que permitem que a política governamental se 

materialize e operacionalize ou, dito de outro modo, a instrumentação da ação pública 

envolve não só a compreensão das motivações que conduzem à escolha de um 

instrumento ao invés de outro, mas também visando os efeitos produzidos por essas 

escolhas” (Lascoumes & Le Gales, 2007b, p. 4).  

Afirmando o instrumento como um tipo de instituição social, para efeitos da análise das 

políticas públicas Lascoumes & Le Gales (2007b) distinguem também as técnicas que 

operacionalizam o instrumento e as ferramentas entendidas como os dispositivos de nível 

micro que operacionalizam essas técnicas. Esta proposta tem a vantagem de permitir estudar 

as políticas públicas através dos instrumentos em ação. Por isso, no âmbito das abordagens da 

ação pública e da regulação dos sistemas sociais, o instrumento tende a ser considerado como 

um modo de regulação que se assume como um ponto de entrada para o objeto de estudo 

que são as políticas públicas.  
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Noutro registo analítico o investigador pode recorrer ao estudo da forma concreta que o 

instrumento assume no sentido de perceber a visão do mundo que transporta e que impõem 

na relação política para ação. Neste âmbito, evoco as abordagens cognitivas da ação pública, 

interessadas nos fundamentos cognitivos da política pública e dos lugares de construção de 

representações do mundo e da realidade sobre a qual se deve agir. Esta abordagem é 

trabalhada por vários autores em vários registos analíticos22, sendo de realçar a definição de 

referencial proposta por Muller (2004, p. 371) para se referir a uma “conceção do lugar de um 

domínio concreto na sociedade”, procurando identificar as prescrições que dão sentido a um 

programa de ação pública e que definem critérios de escolha dos seus objetivos. Considerando 

que exprimem interesses e visões do mundo de um grupo dominante, Muller defende que o 

referencial de uma política não deve ser analisado como um mero conjunto de ideias, mas 

como as ideias em ação (Muller, 1995).  

 

3. As redes sociais nos estudos de políticas públicas e em estudos 

sociais sobre a ciência  
Este ponto tem como objetivo evidenciar os contributos das abordagens das redes sociais e 

políticas para o estudo das políticas públicas, visando, muito em particular, o contributo que 

podem trazer no que se refere ao estudo dos modos de regulação autónoma do sistema 

científico. Parto para este empreendimento com a ideia defendida por Barroso (2006b), de que 

os processos de regulação autónoma e local  

“desenvolvem-se de acordo com uma ‘estrutura reticular’ e a ‘metáfora da rede’ serve 

para marcar a rutura com uma visão estruturalista e burocrática das organizações, 

pondo em evidência uma perspetiva interacionista, baseada na multiplicidade de 

conexões possíveis (…). As redes não definidas em função de qualquer racionalidade a 

priori. Antes pelo contrário resultam dos interesses e estratégias dos atores” (idem, p. 

57-58).  

Procurarei explorar o potencial destas abordagens, nomeadamente no que se refere ao seu 

aparato concetual e metodológico, para captar e mapear redes de atores, entendidas como a 

base dos modos de regulação autónoma.  

Convém começar por referir que o interesse pelas abordagens da análise das redes sociais tem 

crescido de forma exponencial nos últimos anos. Este fenómeno é visível quer pela utilização 

dos seus métodos em disciplinas tão variadas como a epistemologia, os estudos 

organizacionais, a física ou a investigação nas telecomunicações, quer pelo aumento das 

publicações que lhe são dedicadas, quer ainda pela crescente sofisticação das ferramentas de 

análise disponíveis (Carrington, Scott, & Wasserman, 2005). Desta diversidade de aplicações, 

resultam designações muito variadas, como network analysis, social networks ou structural 

analysis, muito embora seja de sublinhar que, apesar de diversos enfoques, todas estas 

designações transportam uma conceção relacional da estrutura social (Portugal, 2007). 

                                                           
22 Ver, por exemplo, a abordagem de Hall sobre paradigmas ou deep core e policy core de Paul Sabatier (Sabatier, 

1993).  
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Um importante contributo para a análise de redes sociais consiste no trabalho de Wellman & 

Berkowitz (1991) segundo o qual o conceito de redes é utilizado, antes de mais, como uma 

ferramenta de análise para observar as relações dos atores e assim interpretar o sentido 

político das suas interações. A análise das redes é concebida como:  

“uma ferramenta intelectual fundamental para o estudo das estruturas sociais. As 

estruturas sociais podem ser representadas como redes – conjunto de nós (ou 

membros do sistema social) e um conjunto de laços que descrevem as suas 

interconexões” (idem, p. 4). 

Neste sentido, a identificação dos nós e laços da rede social não é um fim em si, mas um meio 

para explicar os fenómenos em estudo. O objetivo consiste em analisar como é que uma 

relação é afetada pelas restantes relações, na medida em que uma rede não é a soma das 

relações, mas resultado de interações por vezes muito complexas entre vários nós. Esta 

perspetiva assume que os fenómenos sociais podem ser explicados pela análise das relações e 

pela natureza das trocas que se estabelecem, bem como das normas que regulam a sua ação 

(Degenne & Forsé, 1994).  

Nesse sentido, alguns autores consideram que tipo de abordagem implica uma rutura com a 

tradicional análise sociológica, pela passagem de uma análise centrada na categorização para 

uma análise centrada nas relações; de resto, este é o argumento principal para que alguns 

defendam a existência de um novo paradigma (Carrington, Scott, & Wasserman, 2005).  

Desta passagem da categoria à relação decorre uma consequência fundamental: apesar de 

reconhecer a importância que determinados atributos individuais podem assumir, o 

investigador concentra-se antes nas relações que os atores estabelecem. O processo de 

categorização prévio é rejeitado e amplamente criticado por implicar dois fenómenos 

concorrentes: começa por anular a informação sobre as ligações estruturais e, em simultâneo, 

retém a informação sobre normas internalizadas e, como consequência, estas normas tendem 

a constituir-se como a única forma de explicação do comportamento (Wellman & Berkowitz, 

1991). Quando muito, a categorização é considerada um reflexo emergente da análise das 

relações estruturais que ligam os nós das redes (Degenne & Forsé, 1994). 

Um debate marcante das metodologias de análise das redes sociais prende-se com o papel da 

estrutura: deverá ser entendida como o resultado emergente das relações que se estabelecem 

entre os atores ou antes como constrangimento à ação? A formulação desta questão contém 

um dos debates mais marcantes da sociologia sobre como deve a teoria social lidar com a 

relação entre a estrutura e o ator: entre abordagens mais estruturalistas e funcionalistas ou 

abordagens mais dialéticas (ver, por exemplo, Giddens, 2000).  

A primeira abordagem é tendencialmente mais estruturalista, em que se procura compreender 

o modo como os modelos relacionais condicionam o comportamento individual. O trabalho do 

investigador consiste em mapear as estruturas, descrever os seus padrões e identificar os seus 

efeitos no comportamento dos indivíduos da rede (Wellman & Berkowitz, 1991). A segunda 

abordagem colhe uma perspetiva mais centrada nos interesses e objetivos dos atores. Neste 

caso, o investigador deverá adotar um individualismo metodológico, pondo em evidência a 
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lógica dos interesses individuais de cada membro da rede para recompor e explicar a 

morfologia da sua estrutura.  

Procurando evitar radicalismos, Degenne & Forsé (1994) propõem um modelo explicativo 

alternativo, em que a estrutura é considerada um efeito emergente entre as interações dos 

atores, movidos por interesses individuais e constrangidos na sua perceção e ação formal pela 

estrutura em que estão inseridos. Apesar de não ter a pretensão de se afirmar como um 

modelo de síntese entre as duas tradições, a proposta acentua a dimensão interacionista que 

as redes sociais podem assumir. De igual modo, esta proposta procura potenciar a vantagem 

da utilização das redes para captar múltiplos níveis de análise em simultâneo, ou seja, o 

interesse reside em descrever como o indivíduo está embebido numa estrutura e como é que 

a estrutura emerge das microrrelações entre os indivíduos, permitindo um mapeamento 

destas relações multimodais (Hanneman & Riddle, 2005).  

Feita a apresentação genérica sobre as abordagens das redes sociais, nos pontos seguintes 

farei uma incursão sobre utilização das redes em estudos de políticas públicas e apresentarei 

alguns estudos realizados no âmbito da sociologia da ciência que recorrem às metodologias 

das redes sociais para descrever e caracterizar redes de investigadores.  

 

3.1. As redes nos estudos de políticas públicas 

A utilização das redes nos estudos de políticas públicas tem vindo a crescer substancialmente 

nas últimas décadas, assistindo-se não só a um aumento quantitativo dos estudos e da 

variedade das áreas temáticas em análise como também a uma considerável evolução na 

elaboração teórica (Leifeld, 2007). As redes políticas, ou policy network, podem ser definidas 

como o conjunto de ligações institucionais, formais ou informais, entre atores governamentais 

e outros, estruturadas em volta da partilha ou negociação de interesses e crenças, sendo a 

política o resultado emergente destas interações (Rhodes, 2006). 

Tal como referido no ponto 1 deste Capítulo, os estudos das políticas públicas viveram uma 

gradual evolução quanto ao enfoque e às abordagens utilizadas. Foi a partir da década de 

1960, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, que emergiram as primeiras incursões 

dos estudos das políticas públicas sobre a fragmentação dos processos de tomada de decisão 

política e o papel desempenhado por determinados grupos de interesse junto das elites 

político-administrativas (Thatcher, 2004). Herdeiros destas primeiras investigações, os estudos 

sobre políticas públicas começaram a recorrer ao conceito de rede para o estudo das relações 

entre determinados atores coletivos (associações profissionais, empresas, sindicatos, etc.) e o 

Estado. Estes trabalhos tendiam a incidir sobre o modo como os atores se organizavam em 

função de interesses e objetivos comuns na tentativa de influenciar a decisão política, bem 

como procuravam aumentar as margens de manobra da sua influência nos resultados das 

políticas públicas, mobilizando recursos constitucionais e legais, financeiros, políticos ou 

informacionais (Rhodes & March, 1992).  

Conforme contextos diversos, as redes políticas podem assumir vários contornos e 

configurações em função do compromisso de pertença dos seus membros e dos seus 

objetivos. Daí resultam redes tendencialmente mais estruturadas e orientadas - policy 
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communities – ou, pelo contrário, redes mais difusas com limitados graus de interdependência 

– issue networks. Os sucessivos aperfeiçoamentos teóricos destas abordagens culminaram, 

nomeadamente, com a elaboração de complexas tipologias de redes. Neste domínio, van 

Waarden (1992) deu um contributo importante para a análise das redes políticas reportando 

sete dimensões analíticas: atores (individuais ou coletivos); funções mais comuns das relações 

entre os atores; estrutura da rede (tamanho, fronteiras, padrões de ligações); 

institucionalização da rede; regras de conduta; relações de poder entre os atores; e estratégias 

dos atores para satisfazer as suas necessidades e interesses. 

Apesar dessa crescente sofisticação, estas abordagens não são isentas de crítica. Desde logo, 

permaneceram fiéis ao olhar da construção da rede a partir de um problema ou questão social 

relevante graças à qual foi possível constituir uma ordem local, mesmo que temporária 

(Massardier, 2003). Esta característica afastou a rede do epicentro da investigação, surgindo, 

por vezes, como uma mera metáfora. A rede serve apenas na investigação para descrever o 

modo como os atores se envolvem num objetivo comum para obter influência numa 

determinada arena política, detendo um reduzido potencial explicativo.  

Procurando contrariar a utilização da rede enquanto metáfora e visando uma consolidação 

teórica das redes políticas, no final da década de 1980 e durante a década de 1990, emergiram 

novos empreendimentos teóricos neste domínio. Num primeiro registo, alguns autores 

procuraram estabelecer uma ligação estreita com modelos de análise de processos políticos e 

de tomada de decisão já consolidados. Neste contexto, podem ser referidas as advocacy 

coalition framework, as comunidades epistémicas ou as policy transfer network, procurando 

explicar o estabelecimento de redes políticas em função da mobilização de conhecimento na 

decisão política.  

As advocacy coalition framework apelam ao conceito de rede para descrever coligações em 

que atores provenientes de diferentes instituições e possuidores de diversos tipos de 

conhecimento se associam para influenciar a decisão política. A intervenção no processo de 

decisão política decorre de um processo de aprendizagem coletiva com uma fluída 

comunicação entre os membros da rede (Sabatier, 1993). Já as comunidades epistémicas 

constituem uma abordagem mais específica que se centra em redes baseadas no 

conhecimento científico. Estas comunidades correspondem a redes de especialistas que, tendo 

com referência o seu domínio do saber, partilham uma visão sobre o modo como um 

determinado conhecimento pode ser aplicado ao desenvolvimento de uma política. A 

existência da rede é justificada pela crença comum entre os seus membros e sustentada pela 

comunicação entre os especialistas (Haas, 1992). Os processos através dos quais os 

conhecimentos sobre políticas, as soluções e as ideias de um sistema político, são utilizados 

noutro sistema também têm sido estudados recorrendo à ideia de rede. As designadas policy 

transfer network sublinham as interações entre os membros de uma rede no sentido de 

procurar e trocar ativamente informações e conhecimento com vista à implementação de 

processos de mudança numa arena política (Dolowitz & March, 2000).  

Noutro registo analítico, atendendo ao crescente número de atores públicos e privados que 

intervêm na decisão política, vários autores recorreram ao conceito de policy networks para 

descrever formas de coordenação dos processos políticos alternativas às hierarquias e aos 
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mercados (König, 1998). Estas abordagens associam o conceito de rede ao conceito de 

governança, procurando desse modo acentuar as relações não hierárquicas e interativas dos 

processos políticos (Klijn, 1998). O contexto concetual que propõe a mudança da regulação 

hierárquica ou de mercado aponta a emergência de novos modelos de regulação social 

baseados na noção de governação em rede (Lima, 2007). Interessa também destacar a 

utilização o conceito “sociedade em rede” proposto (Castells, 2005, p. 17) para enfatizar o 

modo com poderosas redes tecnológicas fornecem “novas capacidades a uma velha forma de 

organização social”, possibilitando trocas através de redes interconectadas à escala global e 

que estão na base da emergência de novos modos de organização social, de produção e 

desenvolvimento.    

Finalmente, outros autores desenvolveram uma abordagem particular no seio das redes 

políticas, a análise interorganizacional ou de redes de indivíduos. Estes autores socorreram-se 

dos métodos e ferramentas das redes sociais para desenvolver quadros de análise que 

permitissem acentuar a política enquanto um produto das complexas interações entre atores 

(públicos e privados) interdependentes entre si (Thatcher, 1998). O objetivo central dessas 

abordagens consiste em proceder a uma análise estrutural das relações entre indivíduos ou 

entre organizações. A estrutura da rede é definida pelos padrões das relações sociais e das 

relações que se estabelecem entre os atores, mapeadas exaustivamente de modo a permitir a 

descrição de padrões de coordenação e colaboração, arranjos estruturais e institucionais.  

Na sequência destas incursões, autores provenientes das tradições de pesquisa de políticas 

públicas empreenderam uma aproximação concetual e metodológica às abordagens das 

análises das redes sociais. A título de exemplo, refira-se um número especial do Journal of 

Theoretical Politics do final dos anos 1990 que reuniu vários contributos para o 

estabelecimento de modelos explicativos da formação e constituição das redes, recorrendo, 

em alguns casos, à métrica das relações entre os atores (König, 1998). Estas incursões visaram 

genericamente demarcar-se da utilização das redes políticas enquanto metáforas e do valor 

“puramente descritivo” que algumas investigações tenderiam a assumir (Pappi & Henning, 

1998, p. 569). Os esforços teóricos para mobilizar as metodologias das redes sociais nos 

estudos das redes políticas resultam numa natural aproximação concetual entre as duas 

abordagens. Nesse sentido, importa que me detenha com mais detalhe no potencial analítico 

que as abordagens das redes sociais encerram nos estudos sobre a ciência.  

 

3.2. As redes nos estudos sobre a ciência  

Na busca de compreender os mecanismos sociais de produção de conhecimento científico e 

perceber os seus mecanismos de regulação, a sociologia da ciência tem vivido uma expansão 

considerável, nomeadamente com o recurso às abordagens das redes sociais (Martin, 2000). 

No âmbito desta tese, importa destacar três enfoques distintos que recorrem à ideia de rede, 

para conferir contributos reflexivos diferenciados sobre a produção e organização da ciência e 

dos investigadores.  

O primeiro contributo prende-se com a conceção da ciência como um sistema de trocas, sendo 

as redes sociais utilizadas para descrever mecanismos de diferenciação social e espaços de 

constrangimento ou oportunidade na ação dos investigadores. O segundo contributo remete 
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para abordagens tendencialmente centradas na procura de modelos ou princípios explicativos 

generalizáveis da organização do trabalho científico. As redes são utilizadas numa perspetiva 

preferencialmente sociométrica para mostrar como se relacionam os investigadores, as formas 

de hierarquia, a importância das temáticas, no sentido de perceber a ciência como uma 

instituição social. Finalmente, o terceiro contributo que evocarei prende-se com recurso a 

abordagens tendencialmente mais etnográficas e contextualizadas, que sublinham a prática 

científica como local e contingente, sendo as redes de investigadores ou redes de intelectuais 

utilizadas como ferramenta concetual que permite melhor compreender e ultrapassar as 

tensões globais que se colocam à produção de conhecimento e as dinâmicas locais que lhe 

estão subjacentes.  

 

3.2.1. A ciência como sistema de trocas 

Os trabalhos de Warren Hagstrom em meados dos anos 1960 foram pioneiros na conceção da 

ciência enquanto sistema de trocas. O autor substituiu as normas reguladoras da atividade 

científica de Robert Merton pelos princípios de mercado, defendendo que os cientistas trocam 

as suas produções (resultados, teorias, conhecimentos) em busca da obtenção de 

reconhecimento e notoriedade (Martin, 2000). Nesse sentido, o trabalho de Hagstrom acentua 

a comunidade científica como “uma unidade integrada competitivamente”, através da qual a 

integração decorre de uma lógica de competição por recompensas e reconhecimento (Mattedi 

& Spiess, 2010). Convergindo com a máxima publish or perish, Hagstrom sublinhou a 

publicação de artigos em revistas científicas como o meio privilegiado da comunicação 

científica, pelo facto de implicarem uma maior especificidade científica quando comparadas 

com livros ou atas de eventos científicos.  

Anos mais tarde, acentuando a ciência como um sistema de trocas destacam-se os trabalhos 

de Ronald S. Burt (1980), que propõe o estudo dos padrões de relações entre os atores de um 

sistema com base na posição que os atores ocupam. Nesta abordagem, a análise das redes 

sociais é concebida como uma ferramenta poderosa para descrever a diferenciação social, em 

que as redes de investigadores são entendidas como espaços de constrangimento ou 

oportunidade, imprimindo na sua análise uma intenção estratégica no trabalho colaborativo. 

Centrando-se nas vantagens competitivas de alguns atores nas redes sociais, Burt (1992), 

propõe ainda o conceito de structural holes para definir estruturas não redundantes de 

contactos entre atores. Esta definição relativiza o facto de um ator ter muitos contactos na 

rede, enfatizando antes a posição que os atores ocupam e a sua capacidade de chegar a outros 

atores de mais difícil acesso aos restantes membros da rede. Nesta abordagem, a falta de 

coesão da rede, pela ausência de ligações, poderá esconder um local estratégico para alguns 

atores que assumem um papel determinante no controlo de recursos da rede. Nesse sentido, 

algumas abordagens mais recentes enfatizam a relação de coautoria como uma relação 

estratégica que pode influenciar a visibilidade, o estatuto e o sucesso académico (Rumsey-

Wairepo, 2006). 

A abordagem das redes sociais que tendem a acentuar a ciência como um sistema de trocas 

encontra-se embebida nas abordagens de Bourdieu (2004) sobre campo científico, entendido 

como  
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“um campo de forças dotado de uma estrutura e também um espaço de conflitos pela 

manutenção ou transformação desse campo de forças (…). Os agentes, cientistas 

isolados, equipas ou laboratórios, criam, pelas suas relações, o próprio espaço que os 

condiciona, embora este exista graças aos agentes que nele se encontram e que (…) 

deformam o espaço envolvente conferindo-lhes uma determinada estrutura. É na 

relação entre os diferentes agentes (concebidos como fontes de campo) que se 

engendra o campo e as relações de força que o caracterizam. São os agentes, ou seja, 

os cientistas isolados, as equipas ou laboratórios, definidos pelo volume e pela 

estrutura do capital específico que possuem que determinam a estrutura o campo que 

os determina ou seja, o nível de forças que exercem sobre a produção científica, sobre 

as práticas dos cientistas” (idem, p. 52-53).  

Definido nestes termos, o campo científico não constitui mais do que uma aproximação 

específica da proposta teórica de Bourdieu em torno do conceito de campo:  

“A noção de campo substitui a de sociedade, pois, (…), uma sociedade diferenciada não 

se encontra plenamente integrada por funções sistémicas, mas, ao contrário, é 

constituída por um conjunto de microcosmos sociais dotados de autonomia relativa, 

com lógicas e possibilidades próprias, específicas, com interesses e disputas irredutíveis 

ao funcionamento de outros campos” (Catani, 2011, p. 192).  

A proposta de Bourdieu rompe com abordagens mais interacionistas e acentua o papel das 

estruturas na orientação das práticas, que funcionam como microcosmos sociais, dentro do 

macrocosmos social. O conceito de campo e a sua operacionalização empírica é possível graças 

à interligação de três outros conceitos: os agentes – neste caso, dos cientistas – que pela 

estrutura dos créditos que dispõem determinam a estrutura do campo que os determina; o 

habitus – que “remete para as práticas científicas” e “para a ideia de ofício, ou seja, de sentido 

prático dos problemas a tratar”-, e capital científico – “um capital simbólico, fundado no 

conhecimento e reconhecimento científico” (Bourdieu, 2004, p. 53 e seguintes).  

Muito embora possa ser um conceito interessante para o estudo do desenvolvimento do 

conhecimento científico, o campo científico também não está isento de críticas. Para Wagner 

(2004), o campo científico funciona como uma predisposição para a análise que não é 

questionado enquanto estrutura explicativa, ou seja, é assumido que o campo explica a 

produção de conhecimento, sem que se questione o conceito de campo em si. O mesmo autor 

acrescenta ainda as dificuldades em integrar no conceito de campo a constelação histórica do 

momento da análise, ignorando a produção de conhecimento para além das fronteiras desse 

campo. Outros autores sublinham a dificuldade em determinar os limites e nível que permitem 

a análise de um campo, bem como a autonomia relativa de cada campo em relação aos 

restantes campos sociais. Por exemplo, Fritsch (2000, p. 29) interroga-se em que medida a 

aceção do campo político como um “universo em expansão”, em que “tudo é político”, serve 

para responder à questão da delimitação das fronteiras do campo. Na mesma linha de 

interrogações, e referindo-se à possibilidade de definir um campo universitário, Cunha (cit. por 

Catani, 2011), sublinha a dificuldade em delimitar um perímetro do campo, afirmando que as 

universidades não constituem propriamente um campo, mas antes, participam em, pelo 

menos, quatro campos: o campo educacional, o campo profissional, o campo da investigação e 

o campo cultural. Apesar destas críticas, o contributo para a conceptualização da ciência 
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enquanto um sistema de trocas em geral, prende-se, em grande medida, com a crescente 

pressão para produzir capital social, intimamente ligado à produção de publicáveis como meio 

de garantir uma posição favorável no campo científico.  

 

3.2.2. A ciência como instituição social  

Na senda do estudo de leis gerais sobre o desenvolvimento científico, no início dos anos 1960, 

Derek de Solla Prince propôs uma explicação sobre a organização da investigação propondo o 

conceito de colégios invisíveis. Estes colégios funcionariam como grupos científicos de elite 

que, apesar das distâncias geográficas, manteriam um estreito contacto entre si (Zuccala, 

2006). Enfatizando os padrões informais da interação entre os investigadores, o autor 

estabeleceu as bases para analisar estruturas oficiosas em que circulam informações e 

conhecimento científico, com critérios de pertença pouco explícitos e fronteiras fluídas e 

difusas. Os estudos incidiam sobre grupos informais, sem hierarquias, com um papel relevante 

na produção científica e na socialização dos jovens investigadores (Leifeld, 2007).  

Na sequência destes trabalhos, e já no início da década de 1970, Diane Crane caracterizou os 

colégios invisíveis como redes de comunicação entre investigadores que, ao contrário do 

modelo anterior, não têm necessariamente de se conhecer pessoalmente. Esta flexibilização 

na concetualização dos colégios invisíveis tem por base o desenvolvimento de investigações 

com recurso à sociometria, envolvendo análises de citações. Através desta técnica, foi possível 

identificar estruturas informais emergentes que constituíam redes de atores que transcendem 

a lógica disciplinar ou especializações. Os estudos conduzidos neste âmbito mostraram que 

estas redes assumiam configurações variáveis em função dos objetos de investigação e das 

disciplinas de pertença, bem como em função da posição hierárquica do investigador ou em 

função da sua antiguidade (Martin, 2000).  

Mais recentemente, recorrendo ao mesmo tipo de abordagem metodológica e incidindo sobre 

relações de coautoria ou de citações, vários investigadores procuram estabelecer explicações 

gerais sobre a organização e evolução do trabalho científico. A título de exemplo, podem ser 

referidos os trabalhos conduzidos por Moody (2004) que propõe modelos para as redes de 

colaboração entre investigadores, sugerindo configurações específicas para as estruturas das 

redes sociais.  

Tabela 2 Modelos de redes de colaboração, adaptado de Moody (2004) 

Modelo de colaboração Configuração Descrição 

Fragmentação teórica Pequenos 
mundos 

Uma determinada área científica é composta por pequenos clusters que 
representam diferentes especialidades nessa área, registando-se pouca 
colaboração entre si.  

Estrelas estabelecidas 
 

Redes sem 
escala 

Se a rede evidenciou a existência de ligações preferenciais entre 
determinados atores, estaremos perante uma scale free network. Os 
jovens investigadores ou cientistas que chegaram mais recentemente à 
rede procuram estabelecer ligações com investigadores reputados, as 
“estrelas bem estabelecidas”.   

Fronteiras teóricas 
permeáveis e métodos 
genéricos  

Coesão 
Estrutural 

Se encontramos várias perspetivas teóricas que admitem fronteiras fluidas 
rede permitindo aos investigadores que se movam livremente, trata-se de 
uma estrutura global coesa.   
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Merecem também referência os trabalhos liderados por Albert-László Barabási que têm 

procurado apreender os mecanismos que explicam a evolução das redes de colaboração entre 

investigadores. Para esse efeito, Barabási et al. (2002) conduziram análises das relações de 

coautoria em dezenas de milhares de artigos, procurando compreender os mecanismos de 

expansão e as propriedades dinâmicas das redes. Muito embora discutíveis pelo facto de 

procurarem o estabelecimento de modelos explicativos e preditivos sobre a organização da 

atividade científica, estes trabalhos têm sido acompanhados pelo desenvolvimento de 

poderosas ferramentas de análise, nomeadamente no tratamento e visualização de dados 

relacionais.  

 

3.2.3. A conceção da prática científica como local e contingente 

Em contraste com as abordagens que tendem a procurar explicações gerais sobre o 

funcionamento das redes de investigadores, outros estudos sublinham a ciência como uma 

prática social (Latour, 1995). Rompendo com a conceção da ciência enquanto um sistema 

social regulado ou uma instituição particular em que se estuda a sua organização interna, estes 

autores concebem a ciência enquanto uma prática de laboratório, conduzindo estudos 

preferencialmente de caráter etnográfico e acentuando a contingência local da produção 

científica (Latour e Woolgar, 1979; Knorr-Cetina, 1981). 

Neste âmbito, a ator-network-theory proposta por Latour e Callon recorre ao conceito de rede 

para descrever as ligações que se estabelecem entre investigadores, instituições, enunciados 

teóricos, objetos e interesses nos processos de produção científica. As redes, que incluem 

elementos técnicos e sociais, servem para compreender os processos de tradução, ou seja, os 

processos através dos quais as pessoas e os objetos se associam em torno de um determinado 

feito científico, quer ao nível da produção quer ao nível da sua aceitação junto de uma 

comunidade mais alargada (Latour, 1995).  

Outras abordagens sublinham a prática científica como local e contingente, incidindo sobre o 

estabelecimento e crescimento de redes intelectuais, como meio de ultrapassar o confronto 

entre uma pretensa globalização dos modos de produção científica e a crescente aceitação da 

compreensão contextual da produção do conhecimento. Neste domínio, torna-se 

incontornável a abordagem de Charle, Schriewer e Wagner (2004, p. 9), para quem a produção 

de conhecimento académico é atualmente marcada por “tendências aparentemente 

omnipresentes da interconexão da sociedade mundial”, tendo a demanda globalizadora como 

instrumentos essenciais a utilização da língua inglesa, as agendas editoriais das revistas 

científicas e as relações de intercâmbio entre investigadores suportadas por sofisticadas 

tecnologias e instrumentos de comunicação. No entanto, estes autores apontam que a 

produção de conhecimento científico é marcada por uma tendência de sinal contrário, que se 

prende com crescente aceitação da pluralidade de formas de conhecimento em detrimento da 

procura de uma verdade única, com persistências nacionais e culturais da prática científica. A 

localização das práticas académicas, vivida sob o signo das abordagens sociológicas pós-Kuhn, 

admite aceitação da pluralidade de formas de conhecimento em detrimento da procura de 

uma verdade única. Nesse sentido, Charle, Schriewer e Wagner (2004) divergem das 

abordagens que procuram apreender os mecanismos de produção globalizada de 
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conhecimento, um quadro conceptual profícuo para as teorias do “sistema mundial”. De 

acordo com essas abordagens, (propostas por John Meyer e Francisco Ramirez), faria sentido 

apelar a uma teoria do “sistema mundial” que, tal como descreve Carvalho (2005, p. 504), 

concebendo o mundo como uma “entidade singular (…) cuja aplicabilidade se presume e 

afirma universal”, fornece explicações para a emergência de estruturas macrosocietais 

enquanto resultado da intensificação de relações de interdependência. Recorrendo a essas 

abordagens do “sistema mundial”, poderia procurar justificar modalidades semelhantes de 

produção do conhecimento em contextos de produção muito diferenciados23. Do mesmo 

modo, esta abordagem forneceria uma explicação para as reconfigurações do trabalho 

científico que, graças à difusão de redes globais de comunicação, sugerem novas 

oportunidades quer de autonomia quer de dependência e subordinação do trabalho científico 

por parte do centro do sistema (Faria, 2001).  

No entanto, uma leitura histórica dos fenómenos sociais e educativos conduz-nos a uma 

interpretação alternativa destas tendências globalizadoras pelo facto de devolver repetidas 

questões e debates noutros momentos históricos não muito distantes. Para Schriewer e 

Martinez (2004) os argumentos das propostas globalizadoras são raramente compatíveis com 

a história comparada e a sociologia, porque é inevitável encontrar fatores históricos e cultural 

que podem ser considerados como idiossincráticos. Parece assim que a questão não reside 

tanto na assunção que a produção de conhecimento científico está hoje condicionada a forças 

globais e descontextualizadas, mas antes na discussão sobre o modo como estas tendências 

são vividas, experienciadas e filtradas pelos atores locais (idem).  

Nesse sentido, a conceção da prática científica como local e contingente assume um 

importante valor conceptual pela possibilidade de analisar a tensão entre a indigenização e a 

internacionalização. Por um lado, a indigenização, um conceito proposto por Popkewitz e 

sintetizado por Carvalho (2005) enquanto os modos de fazer e pensar sobre categorias 

discursivas que “circulam à escala mundial”, sendo que 

“por detrás de muitas dessas categorias está uma génese local ou regional e, no 

entanto, ao serem mobilizadas noutros espaços locais, já como portadoras da 

autoridade das categorias universais, são em simultâneo refeitas e ajudam a 

reescrever sistemas de significados e relações de poder, produzindo assim efeitos 

particulares” (idem, p. 506).  

O estabelecimento e desenvolvimento de redes de intelectuais24, a circulação de ideias e de 

investigadores, torna-se uma importante ferramenta para compreender e ultrapassar a tensão 

entre tendências globais e locais da produção científica.  

 

                                                           
23 Nesta abordagem, destaco a obra “Science in the modern world polity”, organizada por Drori, Meyer, Ramirez e 
Schofer em 2003, para defenderem que o triunfo da ciência moderna vivido à escala global se deve sobretudo à 
afirmação de uma autoridade cultural institucionalizada e não tanto ao caráter instrumental dos conhecimentos 
que produz para as sociedades.  

24 Ver a este propósito os trabalhos de investigação publicado na obra Transnational Intellectual Networks – Forms 
of academic knowledge and the search for cultural identities de Charle, Schriewer e Wagner (2004) ou de Popkewitz 
(2002).  
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Capítulo 2 

Políticas públicas de ciência: evolução do quadro legal em 

Portugal (1960-2007) 
 

Neste capítulo apresentarei uma sinopse dos principais momentos que marcaram a 

emergência e afirmação das políticas públicas de ciência em Portugal entre 1960 e 2007, tendo 

por base a descrição da evolução do quadro legal referente às políticas públicas de ciência. A 

utilização da expressão “política pública” é realizada como uma aproximação ao conceito de 

regulação institucional (que, por seu turno está associada ao conceito de regulação de 

controlo), para me reportar à intervenção pública por parte do Estado no domínio da ciência, 

nomeadamente, através de agências, prioridades, medidas e programas de ação e dispositivos 

normativo- jurídicos. Atendendo ao objetivo de caracterizar o processo de construção das 

políticas de investigação educacional em Portugal, a descrição do quadro legal referente às 

políticas de ciência justifica-se, desde logo, pela necessidade em contextualizar, num nível 

macro das políticas públicas de ciência, a ação das estruturas concebidas para a regulação da 

investigação educacional sobre as quais incidiu o trabalho empírico que, relembro, foram o 

Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian, o Instituto de Inovação 

Educacional e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e as Unidades de I&D em Ciências e 

Políticas da Educação.  

No entanto, importa sublinhar que não se perfilha uma perspetiva administrativa e normativa 

da análise política ao contrário do que esta opção poderia levar a supor. Considerando a 

inclusão deste trabalho numa matriz teórica que entende a política numa perspetiva de ação 

pública, conforme defendido no Capítulo 1, não poderei interpretar as políticas com base no 

estudo dos normativos, por duas ordens de razão fundamentais.  

Em primeiro lugar, atendendo aos princípios orientadores da abordagem da ação pública, os 

normativos legais não são expressão do Estado nem da sua ação, no sentido em que o Estado é 

ele próprio um ator compósito, não monolítico, que produz múltiplos instrumentos de 

regulação, por vezes contraditórios entre si, sendo a legislação um dos dispositivos existentes, 

entre outros (Commaille, 2006; Lascoumes & Le Galès, 2007b).  

Em segundo lugar, apelando aos contributos da teoria da regulação social, as orientações 

normativas não traduzem a realidade social. De facto, não é possível estabelecer uma 

correspondência direta entre o que é referido na legislação com as efetivas práticas dos atores 

que, atendendo aos seus interesses, estratégias, (re)ajustam as regras nos seus contextos de 

interação (Terssac, 2003; Barroso, 2006).  

Nesse sentido, procurarei evitar uma leitura reducionista da ação do Estado, bem como de 

uma análise simplista dos modos de regulação desencadeados. Determinado o alcance da 

descrição da evolução do quadro legal referente às políticas públicas de ciência em Portugal 

nos últimos cinquenta anos, pareceu necessária a sua concretização: mesmo relativizando o 

papel do Estado como central na regulação das políticas públicas, não é possível ignorar o seu 
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papel na produção de normas que, de forma mais ou menos evidente, constituem 

constrangimentos para a ação (Hassenteufel, 2008). Tal como refere Braud (2006): 

“A análise moderna das políticas públicas não é indiferente a abordagens 

institucionalistas. Ela não pode ignorar a importância dos procedimentos jurídicos nos 

processos de decisão, eles próprios condicionados pelo modo de organização do Estado 

e das coletividades públicas, pelo estatuto das empresas e associações de natureza 

vária e pelo respeito pelo direito comunitário e internacional” (idem, p. 337).  

Apesar de ter tentando evitar imprimir um caráter excessivamente cronológico no texto, o 

capítulo é pautado com alguma frequência pela exposição de um inventário de recursos 

normativo- jurídicos. No entanto, a possível linearidade que a análise da evolução do quadro 

legal possa sugerir é recusada concetualmente, rejeitando-se uma abordagem que pressupõe 

uma sequencialidade e racionalidade dos processos políticos.  

Importa também esclarecer os procedimentos que estiveram na sua origem. Comecei por 

proceder a uma análise da legislação publicada em Diário da República entre 1960 e 2007, 

através da consulta ao Portal Diário da República Eletrónico (http://www.dre.pt/). Numa 

primeira fase, recorrendo à funcionalidade de pesquisa booleana, identifiquei os diplomas 

legais publicados na I ou II Série que continham as palavras-chave “investigação”, “ciência” e 

“investigação científica”. Na fase seguinte procedi a uma leitura flutuante dos diplomas legais 

que resultaram dessa pesquisa (Bardin, 1977). Esta leitura teve como objetivo averiguar a 

pertinência do documento para a descrição do quadro legal das políticas públicas de ciência. 

Os diplomas legais selecionados encontram-se nas fontes. Para aprofundar alguns aspetos ou 

diplomas relacionados tive a necessidade de consultar diplomas legais anteriores a 1960. Do 

mesmo modo, também consultei estatísticas oficiais e outras fontes que serão devidamente 

assinaladas no texto, tais como: 

 Portal do Governo de Portugal (http://www.portugal.gov.pt); 

 Portal da investigação da Comissão Europeia (http://ec.europa.eu/research/); 

 Portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (http://www.mctes.pt/); 

 Portal da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://alfa.fct.mctes.pt/); 

 Portal do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (http://www.gpeari.mctes.pt/). 

Este corpus documental foi analisado em dois eixos. Um primeiro eixo visa identificar as 

principais medidas no domínio da gestão do sistema científico, das áreas estratégicas. O 

segundo eixo tem como objetivo compreender o sentido atribuído pelo Estado à política de 

ciência no contexto geral das políticas públicas.  

Feitas estas considerações prévias, a descrição do quadro legal referente às políticas de ciência 

em Portugal nos últimos cinquenta anos permitiu identificar regularidades gerais e uma 

evolução nas tendências de regulação por via da legislação do sistema científico, que 

correspondem a três períodos essenciais e que refletem a estrutura deste capítulo25. 

                                                           
25 Caso tivesse optado por uma análise mais próxima da cronologia dos eventos políticos teria, certamente, 

definido outros períodos de análise conforme, por exemplo, Ruivo (1995) ou Gonçalves (1991). Refira-se ainda que 

http://www.mctes.pt/
http://alfa.fct.mctes.pt/
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Um primeiro período, entre finais dos anos 1960 e meados dos anos 1980, refere-se à 

emergência de políticas públicas de ciência. O segundo período situa-se entre meados dos 

anos 1980 e meados dos anos 1990 e reporta-se a uma institucionalização da política pública 

de ciência, através da criação de dispositivos legais que abrangem progressivamente o 

conjunto do sistema científico. Finalmente, o terceiro período, com início em meados dos anos 

1990, corresponde à expansão e à definição de novos modos de governação do sistema 

científico.  

 

1. Primeiro período: a emergência de uma política pública de ciência 
Este primeiro período refere-se à emergência uma política pública de ciência no final dos anos 

1960, em que se assistiriam às primeiras tentativas de institucionalização de uma intervenção 

pública por parte do Estado neste domínio. Este período incluiu uma fase designada por Ruivo 

(1995) de “pré-política científica”, pelo facto de ser ainda difícil descortinar uma política 

pública de ciência, apesar de algumas medidas conduzidas durante o Estado Novo. Incluem-se 

igualmente neste período os normativos aprovados a seguir ao 25 abril de 1974, ainda muito 

marcados por indefinições sobre o efetivo estatuto da ciência. Se é evidente que o 25 de abril 

de 1974 representou uma rutura em relação ao Estado Novo, ela não foi suficiente para, no 

imediato, criar condições para uma verdadeira institucionalização de uma política pública de 

ciência.  

 

1.1. A relativa ausência de políticas públicas de ciência  

Neste ponto procurarei demonstrar a relativa ausência de políticas públicas de ciência em 

Portugal até meados dos anos 1960. Refiro-me a “relativa ausência” por dois motivos 

essenciais. Em primeiro lugar, como procurarei dar conta, durante o Estado Novo houve uma 

preocupação com o desenvolvimento de uma agenda científica associada ao projeto colonial. 

Em segundo lugar, porque foi no período do Estado Novo que decorreram as primeiras 

tentativas de institucionalização de uma política de ciência. A propósito desta afirmação 

importa precisar que entendo que a relação entre a política e a ciência sempre existiu na justa 

medida em que sistema político e atividade científica se desenvolveram; porém, a partir de 

determinado momento aqui analisado, passou a existir uma maior integração em estruturas 

institucionais das políticas do Estado no domínio da ciência.  

Feitas estas precisões iniciais, procurei justificar esta referência à “ausência” de políticas de 

ciência em Portugal, até meados dos anos 1960, com recurso a dois fatores emergentes da 

análise do quadro legal: a reduzida dimensão do sistema científico; a dispersão das agências 

públicas com competências no domínio da ciência. 

No que se refere à reduzida dimensão do sistema científico que caracterizou o período do 

Estado Novo, é possível afirmar que esta resultou, entre outros motivos, da aposta na agenda 

de investigação colonial, desenvolvida nos Laboratórios do Estado, em detrimento da 

                                                                                                                                                                          
os períodos indicados não constituem blocos mutuamente exclusivos, consistindo, antes, em intervalos 

relativamente flexíveis definidos para efeitos desta análise.  
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investigação produzida no contexto nas universidades. Esta opção pode ter decorrido de dois 

motivos essenciais.  

Em primeiro lugar, a investigação foi concebida como um meio de desenvolvimento 

económico, orientada para a investigação fundamental e praticada nos Laboratórios do 

Estado:  

“Tem-se verificado nos países mais evoluídos que somente com planos de investigação 

tecnológica é possível manter o ritmo de desenvolvimento da economia (…). Parece ser 

esta a principal razão por que um elevado nível de investigação tecnológica requer alto 

grau de desenvolvimento da ciência fundamental, dado que esta constitui, afinal, o 

órgão motor de toda a pesquisa e condição sino qua non da sua própria existência (…). 

A ciência fundamental (…) é o fulcro do avanço da tecnologia, também representa a 

melhor fonte de formação até agora conhecida, e daí que deva estar na base do 

pensamento de quem tenha de preocupar-se com o ensino e a preparação dos jovens 

para viverem num mundo invadido pela técnica” (Decreto-Lei n.º 47791 de 11 de julho 

de 1967).  

Em segundo lugar, o facto da investigação se encontrar sob o domínio dos Laboratórios do 

Estado tornava mais simples o controlo e a intervenção direta sobre a investigação a realizar. 

De facto, e ao contrário do que sucedeu noutros regimes na Europa do século XX e, sobretudo, 

após a II Guerra Mundial (Salomon, 2000), o Estado Novo não apostou na industrialização do 

sistema produtivo sustentado no desenvolvimento científico. O regime restringiu o seu apoio à 

investigação científica realizada nos seus laboratórios estatais e conforme os seus interesses, 

nomeadamente no desenvolvimento de uma agenda de investigação colonial26.  

A importância atribuída no quadro legal à investigação nos Laboratórios do Estado contrastava 

com o trabalho científico das Universidades. Até à década de 1940, Oliveira (2000) estima que 

existisse perto de uma centena de  

“ ‘equipas’ a fazer investigação em que mais de metade possuía apenas um ou dois 

investigadores a tempo completo”, [sendo manifesta a] “falta de pessoal técnico 

auxiliar, deficiente apetrechamento de oficinas, laboratórios e bibliotecas, e a pesada 

sobrecarga docente dos professores” (idem, p. 105).  

Sobre este cenário da investigação científica nas Universidades, importa ainda atender a dois 

elementos importantes: (i) o reduzido número de instituições de ensino superior existentes27 e 

a emigração, ou exílio, de docentes e investigadores para França, Alemanha, Reino Unido e 

Estados Unidos da América, entre outros países (Gonçalves, 2001); (ii) o facto dos reitores das 

                                                           
26 O projeto de investigação colonial surgiu como um esforço de regulação por parte do Estado da produção 
científica. Logo nas primeiras décadas do Estado Novo surgiu a tentativa de “a partir da metrópole, lançar um vasto 
programa de investigação científica colonial ou tropical, associado a um projeto ideológico nacionalista de domínio 
imperial” (Nunes & Roque, 2008, p. 19). Este projeto desencadeou anos mais tarde a criação da Junta de 
Investigações do Ultramar e permitiu o desenvolvimento de um conjunto de núcleos de estudos aplicados e uma 
forte aposta neste domínio com o apoio do Estado. De resto, permanecem marcas desse esforço até aos dias de 
hoje, pois a Junta de Investigações do Ultramar esteve na origem do Instituto de Investigação Científica Tropical.  

27 Até 1973 existiam quatro universidades públicas em Portugal continental (Universidade de Lisboa, Universidade 
Técnica de Lisboa, Universidade de Coimbra e Universidade do Porto), data em que foram criadas a Universidade 
Nova de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade Minho e a Universidade de Évora (Carvalho, 1986).  
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universidades serem nomeados pelo ministro da tutela (Decreto-Lei n.º 26611 de 19 de maio 

de 1936) obedecendo a um critério de confiança política, tal como sucedia nos liceus ao nível 

do ensino secundário (Barroso, 1995).  

Justificam-se, deste modo, as palavras de Raúl da Silva Pereira em 1965 a propósito de um 

levantamento realizado junto das instituições que se dedicavam à investigação no “campo dos 

problemas sociais”:  

“É conhecido o desfavor de que padece tradicionalmente a investigação científica em 

Portugal, apesar de um certo número de êxitos individuais nos assegurar que não 

somos menos dotados para tarefas desta índole do que outros países que registam 

progressos bem mais notórios. O problema reverte, assim, para o campo dos 

investimentos e da organização. É preciso investir mais; e é preciso obter, também, dos 

recursos aplicados a maior produtividade. Mas no campo específico dos problemas 

económico-sociais é fora de dúvida que se operou nos últimos anos – ou melhor, nos 

últimos dez anos - uma viragem no sentido de se reconhecer a necessidade da 

investigação sistemática e de se criar alguns meios para ela” (Pereira, 1965, p. 160).  

O segundo fator que contribuiu para a afirmação da relativa ausência das políticas públicas de 

ciência prendeu-se com a dispersão das entidades públicas que tratavam de matérias relativas 

a este domínio. Entre 1960 e 1974 identifiquei as seguintes entidades públicas com 

competências na área da ciência e detentoras de autonomia para publicação de diplomas 

legais em Diário da República: Junta de Investigações do Ultramar, Junta das Missões 

Geográficas e de Investigações do Ultramar, Instituto Nacional de Investigação Industrial, 

Missão de recolha e processamento de dados sobre a Investigação Científica e Tecnológica do 

Ministério do Ultramar, Comissão de Planeamento da Investigação Científica e Tecnológica do 

Ministério do Ultramar, Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Grupo de 

Missões Científicas do Zambeze, Junta de Investigações Científicas do Ultramar.  

A observação deste conjunto de entidades permite extrair conclusões sobre três aspetos 

essenciais. Em primeiro lugar, é possível constatar que as agências relacionadas com a ciência 

e detentoras de autonomia para publicação de diplomas no Diário da República consistiam em 

“missões”, “grupos”, “comissões” ou “juntas”, configurando soluções administrativas distantes 

do estatuto de Secretaria de Estado ou de Ministério. Em segundo lugar, a denominação de 

grande parte destas agências permite antever a sua associação ao projeto de investigação 

colonial. Finalmente, em terceiro lugar, sublinho a dispersão institucional a que estavam 

remetidas as questões da ciência, atendendo à variedade de entidades existentes.  

Ainda assim, apesar de criada e encerrada antes do início do recorte empírico da tese, importa 

mencionar a Junta de Educação Nacional. Criada em 1929 sob a tutela do Ministério da 

Educação, a Junta tinha como objetivo estudar “todos os problemas que interessam à 

formação do caráter, ao ensino e à cultura” (Lei n.º 1941, de 11 de abril de 1936). Da sua 

orgânica constava um núcleo destinado à investigação científica e às relações culturais, com 

responsabilidades na implementação de um sistema de bolsas de estudo e de trabalhos de 

investigação científica. Em 1936 a Junta foi substituída pelo Instituto para a Alta Cultura que 

em 1952 passou a designar-se Instituto de Alta Cultura (IAC). Este organismo foi sofrendo 
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várias remodelações, para se afirmar progressivamente com responsabilidades específicas 

destinadas ao apoio da investigação científica:  

“[O Instituto tinha como] fim concorrer para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

cultura superior e da cultura artística, da investigação científica e das relações culturais 

com o estrangeiro” (Decreto-Lei n.º 46038, de 16 de novembro de 1964).  

Sob a tutela do Ministério da Educação Nacional, ao Instituto competia, nomeadamente, a 

concessão de bolsas de estudo, o subsídio de missões e publicações, a promoção de 

investigação em todos os domínios da ciência e a criação de “centros de estudo” (idem).  

 

1.2. A emergência de uma política pública de ciência  

A esta relativa ausência de políticas públicas de ciência seguiu-se um período marcado por 

avanços no domínio da regulação por parte do Estado que configuram um cenário de 

emergência de uma política pública de ciência. Tratou-se de um período em que o Estado foi 

atribuindo progressivamente maior importância à ciência, mas em que se assistiram a 

hesitações sobre o seu estatuto no domínio das políticas públicas e algumas dificuldades em 

institucionalizar o sistema científico. Para me referir a esta “emergência de uma política 

pública de ciência” incluo como evidências mais significativas a criação da Junta Nacional de 

Investigação Científica e Tecnológica (JNICT) em 1967 e as primeiras iniciativas normativas do 

período pós-25 abril de 1974.  

Através da criação da JNICT, em 1967, o Estado assumiu pela primeira vez responsabilidades 

explícitas no domínio da ciência (Ruivo, 1995)28. Para a sua criação terá sido decisiva a 

denúncia da OCDE sobre a ausência da definição de uma política pública de ciência em 

Portugal29. Em certa medida, o próprio governo reconheceu a influência externa como um 

motor para a criação da JNICT ao inscrever no seu ato legislativo fundador que “seremos 

porventura dos poucos países da Europa que não tenham ainda definido uma política 

científica” (Decreto-Lei n.º 47791 de 11 de julho de 1967). Foi nesta base que, em colaboração 

com a OCDE, o governo criou uma  

                                                           
28 A par da criação da JNICT importa destacar os Planos de Fomento, criados no final da década de 1950, que foram 

assumindo um papel progressivamente mais relevante no financiamento de instituições públicas. Este 

financiamento passava pela orçamentação de despesas gerais de manutenção e despesas investimento para ações 

setoriais específicas. Esta medida visou o ensaio das primeiras tentativas do desenvolvimento de contratos para 

orientar a investigação fora dos Laboratórios do Estado, sendo raros os casos em que foram efetivamente 

contratadas atividades de I&D; na sua maioria, o financiamento público consistia na distribuição igualitária pelas 

instituições públicas (Ruivo, 1995). 

29 De acordo com Ruivo (1995) a motivação que esteve na origem da criação da JNICT poderá ter ainda outro 

fundamento. Perante uma situação de risco ambiental, os investigadores da Junta da Energia Nuclear encontram 

dificuldades em solucionar o problema devido, sobretudo, à falta de coordenação do trabalho de investigação com 

outras entidades. Neste cenário, aquele que viria a ser o primeiro presidente da JNICT, Leite Pinto, identificou a 

necessidade de criar um organismo capaz de coordenar esforços ao nível nacional e servir de interlocutor para o 

exterior.  
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“comissão interministerial para orientar superiormente a elaboração de um estudo de 

conjunto sobre as necessidades da investigação científica e técnica em função do 

desenvolvimento económico-social, em ordem a preparar o planeamento daquela 

investigação” (Portaria n.º 21570, de 14 de outubro de 1965). 

Visando uma ação transversal em vários setores “incluindo as províncias ultramarinas” 

(Decreto-Lei n.º 47791 de 11 de julho de 1967), a JNICT foi criada sob a tutela da Presidência 

do Conselho de Ministros. Concebida como “órgão de consulta do Governo sobre a política 

científica nacional”, a JNICT deveria “propor as medidas que acha[ssem] convenientes para 

uma eficiente coordenação e um harmónico desenvolvimento da investigação” (idem). Para o 

desempenho da missão de órgão de consulta foi criado um Conselho Geral, que reunia vários 

organismos da Administração Pública, mas também universidades e a Fundação Calouste 

Gulbenkian, estando este dois últimos representados em menor número. Cabia ainda à JNICT a 

provisão de bolsas para estudos pós-graduados, projetos de investigação e apoio a publicações 

(idem, ibidem).  

Todavia, vários autores apontam para as limitações da ação da JNICT. Desde logo, o organismo 

surgiu como mais vocacionado para as “ciências exatas”, só adotando mais tarde atribuições 

nas áreas das ciências sociais e humanas (Fernandes & Esteves, 1995). Acresce ainda que a 

JNICT foi criada enquanto elemento coordenador de políticas, que evitasse “a dispersão de 

esforços e desperdício de recursos financeiros” e que não interferisse “na promoção da 

investigação por outras instituições que têm esta função” (Decreto-Lei n.º 47791 de 11 de 

julho de 1967). É nesse sentido que Gonçalves (1996, p. 49) se refere à “ilusória emergência da 

política de ciência no final dos anos 1960”, uma vez que a criação da JNICT permaneceu, 

mesmo no plano da regulamentação, associada às pressões externas da OCDE. A sua ação foi 

remetida a um papel de coordenação, sem afirmação de um programa de ação próprio, numa 

abordagem institucional que não favorecia nem a promoção, nem a participação, nem o apoio 

às atividades de investigação no domínio do Ensino Superior.  

A leitura da legislação publicada entre 1974 e meados dos anos 1980 revelou uma acrescida 

importância dada às políticas públicas de ciência. De resto, no Programa do I Governo 

Provisório foi inscrita a “definição de uma política nacional de investigação” como um objetivo 

a concretizar no âmbito da “política educativa, cultural e de investigação” (Programa do I 

Governo Provisório, 1974).  

Na sequência do 25 de abril de 1974, a maior importância atribuída à ciência traduziu-se no 

estabelecimento de novos enquadramentos legais para a gestão do sistema científico, 

nomeadamente nos seguintes domínios: a preocupação com a internacionalização do sistema 

científico; a criação de uma agência governamental dedicada à ciência; e o estabelecimento de 

uma nova relação entre a administração central e os cientistas.  

Em primeiro lugar, a aposta na internacionalização é visível pelo incentivo no reforço das 

relações externas e da formação avançada dos recursos humanos noutros países, tal como se 

pode ler no Programa de Política Económica e Social do III Governo Provisório:  

“Procurar-se-á aproveitar em toda a sua dimensão a abertura de relações políticas e 

culturais com países com quem não mantínhamos relações diplomáticas e (...) com a 
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UNESCO e outras organizações internacionais com as quais possa resultar benefício no 

campo da investigação científica” (Programa de Política Económica e Social do III 

Governo Provisório, 1975).  

Através da JNICT, e da nova divisão de relações internacionais nela criada, foram 

desenvolvidos contactos, nomeadamente com França e os Estados Unidos da América, 

potenciando mecanismos de formação dos recursos humanos (Ruivo, 1995).  

Em segundo lugar, ao nível das agências governamentais, registaram-se algumas alterações 

que apontam no sentido do reforço das políticas públicas no domínio da investigação 

científica. Logo no I Governo Provisório, foi criada a Secretária de Estado dos Assuntos 

Culturais e Investigação Científica, o que pode ser considerado como revelador de uma maior 

preocupação política com as questões da ciência. Em 1976, o IAC deixou de assumir 

competências nas áreas da ciência e investigação para se dedicar exclusivamente a fomentar o 

ensino e a difusão da língua e cultura portuguesas no estrangeiro30. Em simultâneo, foi criado 

o Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), sob a tutela do Ministério da Educação e 

da Investigação Científica, concebido como “uma entidade que a nível nacional se ocupe dos 

problemas da investigação científica e tecnológica” (Programa do V Governo Provisório, 1975). 

Ao INIC cabia a “formulação, coordenação e realização da política científica nacional”, a 

realização de estudos e propostas “para o planeamento da investigação efetuada no âmbito 

do Ministério da Educação e Investigação Científica” (Decreto n.º 538/76, de 9 de julho). O 

INIC tinha ainda por missão atuar como “órgão dinamizador” do sistema científico através de 

várias ações: a criação e apoio a centros de investigação, o financiamento de programas de 

investigação ou celebração de contratos relativos a atividades I&D, a atribuição de bolsas de 

estudos e subsídios a publicações e reuniões e a realização de encontros de caráter científico 

(idem).  

Em terceiro lugar, a análise do quadro legal permitiu observar uma nova dinâmica no plano 

formal da relação entre o Estado e os investigadores através de dois indicadores centrais.  

O primeiro indicador prende-se com a intenção de reposicionar a investigação nas 

universidades prevendo-se a “passagem progressiva dos centros do Instituto Nacional de 

Investigação Científica” para a universidade” (Programa do I Governo Constitucional, 1976). No 

mesmo sentido, a aprovação do Estatuto da Carreira Docente Universitária, em 1979, 

consagrou a investigação como parte integrante do trabalho docente e como missão da 

universidade, a par do ensino e dos serviços à comunidade. De acordo com esse 

enquadramento normativo, o trabalho de investigação seria assegurado pelos docentes 

universitários que, para além das funções pedagógicas e de caráter científico, viram como uma 

das suas atribuições a coordenação e realização de trabalhos de investigação. No preâmbulo 

do Decreto-Lei pode-se ler justamente que  

“interessa (…) que a nova Universidade portuguesa seja concebida, não como simples 

fábrica de diplomados, mas, à semelhança das suas congéneres estrangeiras, como 

instituição polivalente, voltada simultaneamente para o ensino de licenciatura e pós-

graduação, para a investigação fundamental e aplicada e para a prestação de serviços 

                                                           
30 Este organismo esteve na origem da criação do atual Instituto Camões.  
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altamente especializados e de inegável interesse social” (Decreto-Lei n.º 448/79 de 13 

de novembro).  

Note-se que no ano seguinte foi publicado o Decreto-Lei n.º 415/80, de 27 de setembro que 

definiu a carreira de investigação científica nos organismos compreendidos no âmbito do 

Ministério da Educação e Ciência. 

O segundo indicador refere-se à emergência de maior participação dos cientistas na gestão do 

sistema científico nacional, por via da JNICT. Por um lado, a orgânica da JNICT passou a 

contemplar um Conselho Consultivo de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, 

enquanto  

“comissão ad hoc composta por elementos de formação multidisciplinar e de 

reconhecida competência, tendo por objetivo a avaliação e seleção das propostas de 

contrato de investigação e desenvolvimento, bem como das bolsas de especialização 

técnica” (Portaria n.º 693/79 de 19 de dezembro). 

Mais tarde, em 1986, foi criado o Conselho Consultivo e as Comissões Coordenadoras de 

Investigação, órgãos que apelavam, na sua constituição, à participação de especialistas 

provenientes de diversas áreas científicas (Decreto-Lei n.º 28/86 de 19 de fevereiro).  

Por outro lado, segundo Gonçalves (1996, p. 52), assistiu-se a uma dinamização, por parte da 

JNICT, do debate e reflexão das questões da investigação científica, procurando-se, desse 

modo, “contribuir para elevar o estatuto da política de ciência no conjunto das políticas do 

Estado”. Esta dinâmica esteve na origem da realização de conferências e debates em meados 

dos anos 1980, que mobilizaram sociedade e cientistas, o que a desviou, segundo a mesma 

autora “do estereótipo da organização burocrática que obedece a regras estabelecidas” (idem, 

p. 53).  

Aos sinais presentes na regulação por via da legislação, relativos ao aumento da importância 

atribuída às políticas públicas de ciência no período do pós-25 de abril, nem sempre 

corresponderam resultados efetivos no sistema científico, para o que terá contribuído, entre 

outros motivos, a incerteza social e política e mesmo alguma ingovernabilidade que 

caracterizou esse período (Stoer, 1986).  

Desde logo, a falta de recursos para o efetivo apoio ao desenvolvimento da investigação 

científica era visível ao nível das universidades e das agências governamentais. De facto, como 

adverte Oliveira (2000, p. 106), as universidades não dispunham de “infraestruturas capazes, 

nem orçamentos” que viabilizassem o desenvolvimento da investigação científica. E, tal como 

foi analisado por Gonçalves (1996), a JNICT continuou a dispor de um reduzido orçamento e, 

como consequência, manifestou incapacidade e falta de legitimidade para desenvolver uma 

política no setor.  

Do mesmo modo, registou-se alguma incerteza quanto ao efetivo papel da investigação 

científica e ao seu posicionamento nas políticas públicas, o que é possível observar pelas 

sucessivas tentativas de reestruturação de agências governamentais com responsabilidades 

neste domínio. A este propósito, menciono dois exemplos marcados pela ambiguidade e 

incerteza normativa.  
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O primeiro exemplo prende-se com a coexistência da JNICT e o reforçado INIC, bem como a 

frequente mudança de tutela de cada uma das agências, que contribuiu para a criação de 

algumas zonas de incerteza sobre as atribuições de cada uma.  

O segundo exemplo está relacionado com a dificuldade em estabelecer uma tutela para a 

ciência ao longo de dezasseis governos, entre 1974 e 1987, conforme é possível observar na 

tabela que se apresenta na página seguinte. Desde a sua criação até 1974, a JNICT esteve sob a 

alçada da Presidência do Conselho de Ministros; em 1975, passou a ser tutelada pelo 

Ministério da Educação e da Cultura. Em 1980, a JNICT foi provisoriamente atribuída ao 

Ministério das Finanças e do Plano e voltou à Presidência do Conselho de Ministros em 1981 

(Despacho Normativo n.º 13/80 de 7 de janeiro). De resto, uma análise das agências 

governamentais que tutelaram a ciência entre 1974 e 1987 mostra que a tutela sobre a ciência 

foi sendo exercida ora associada ao Ministério da Educação ora ao Ministério da Cultura, mas 

nunca por um Ministério próprio. 

Tabela 3 Agências governamentais e respetivos responsáveis pela tutela da ciência entre 1974 e 1987 

Governo Ministério Secretaria de Estado 

I Governo Provisório (1974) 
Palma Carlos 

Ministério da Educação e Cultura 
Eduardo Correia 

Secretário de Estado dos Assuntos Culturais e  
Investigação Científica 
Maria de Lurdes Belchior 

II Governo Provisório (1974) 
Vasco Gonçalves 

Ministro da Educação e Cultura 
Vitorino Magalhães Godinho 

Secretário de Estado dos Assuntos Culturais e  
Investigação Científica 
Maria de Lurdes Belchior 

III Governo Provisório (74-75) 
Vasco Gonçalves 

Ministro da Educação e Cultura  
Manuel Rodrigues de Carvalho 

Secretário de Estado dos Assuntos Culturais e  
Investigação Científica  
António Avelãs Nunes 

IV Governo Provisório (1975) 
Vasco Gonçalves 

Ministro da Educação e Cultura 
José Emílio da Silva 

Secretário de Estado do Ensino Superior e  
Investigação Científica 
António Avelãs Nunes 

V Governo Provisório (1975) 
Vasco Gonçalves 

Ministro da Educação e Cultura 
José Emílio da Silva 

Secretário de Estado do Ensino Superior e  
Investigação Científica 
António Avelãs Nunes 

VI Governo Provisório (75-76) 
Pinheiro de Azevedo 

Ministro da Educação e Investigação Científica 
Vítor Alves 

Secretário de Estado do Ensino Superior e  
Investigação Científica 
António Brotas 

I Governo Constitucional (76-78) 
Mário Soares 

Ministro da Educação e Investigação Científica 
Mário Sottomayor Cardia 

Secretário de Estado da Investigação Científica 
José Tiago Oliveira 

II Governo Constitucional (1978) 
Mário Soares 

Ministro de Educação e Cultura 
Mário Sottomayor Cardia 

Secretário de Estado da Investigação Científica 
Alexandre de Sousa Pinto 

III Governo Constitucional (1978) 
Nobre da Costa 

Ministro de Educação e Cultura 
Carlos Lloyd Braga 

Secretário de Estado do Ensino Superior  
e Investigação Científica 
Eduardo Arantes de Oliveira 

IV Governo Constitucional (78-79) 
Mota Pinto 

Ministro da Educação e Investigação Científica  
Luís Valente de Oliveira 

Secretário de Estado do Ensino Superior  
e Investigação Científica  
Eduardo Arantes de Oliveira 

V Governo Constitucional (79-80) 
Maria de Lurdes Pintassilgo 

Ministro da Coordenação Cultural, Cultura e Ciência 
Ministro da Cultura e Ciência 
Adérito Sedas Nunes 

Secretário de Estado da Ciência 
José Mendes Mourão 

VI Governo Constitucional (80-81) 
Sá Carneiro 

Ministro da Educação e Ciência  
Vítor Pereira Crespo 

Sem Secretaria de Estado 

VII Governo Constitucional (1981) 
Pinto Balsemão 

Ministro da Educação e Ciência  
Vítor Pereira Crespo 

Sem Secretaria de Estado 

VIII Governo Constitucional (81-83) 
Pinto Balsemão 

Ministro da Cultura e Coordenação Científica  
Francisco Lucas Pires 

Sem Secretaria de Estado 

IX Governo Constitucional (83-85) 
Mário Soares 

Ministério da Cultura 
António Coimbra Martins 

Sem Secretaria de Estado 

X Governo Constitucional (85-87) 
Cavaco Silva 

Ministério do Planeamento e da Administração do 
Território 
Luís Valente de Oliveira 

Sem Secretaria de Estado 

Fonte: Diário da República 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Sottomayor_Cardia
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Sottomayor_Cardia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alberto_Lloyd_Braga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitor_Pereira_Crespo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vitor_Pereira_Crespo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Cultura_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Lucas_Pires
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2. Segundo período: a institucionalização de uma política pública de 

ciência  
O segundo período da evolução do quadro normativo da ciência, situado entre meados dos 

anos 1980 e 1995, foi marcado por uma fase de institucionalização de uma política pública de 

ciência ou mesmo, segundo Gonçalves (1991), pela tentativa de governamentalização política 

de ciência, considerando a  

“tendência institucionalizadora e regulamentadora da ciência (como atividade e como 

produto) expressa, nomeadamente, na definição dos quadros legais e de políticas de 

investigação e na organização da carreira e estatuto dos investigadores” (idem, p. 89).  

Partindo da análise do quadro legal, aquilo que distingue claramente este período do anterior 

consiste na criação de normativos e regulamentação sobre a atividade científica e sobre a 

organização do sistema científico, até então inexistente. Nesse sentido, evoco as palavras de 

Ruivo (1995) sobre um certo “acordar tardio da base científica nacional”, pela necessidade de 

criar, reforçar ou reformar as agências governamentais e dotar o sistema científico de recursos 

financeiros para prosseguir a sua atividade. Neste período assinalaram-se dois fenómenos 

muito relevantes politicamente.  

Em primeiro lugar, coincidiu com a adesão de Portugal à então designada Comunidade 

Económica Europeia (CCE) em 1986, colocando o país na condição de beneficiário dos fundos 

estruturais. Graças a esse processo de integração foram desencadeadas medidas de apoio e 

promoção do sistema científico que dificilmente teriam tido lugar, tal como refere João 

Arriscado Nunes:  

“Foi possível criar, com o apoio financeiro [das instituições europeias] e com um 

caráter sistemático, programas de apoio à criação e institucionalização de unidades de 

investigação científica, e de financiamento de projetos de investigação e de formação 

de jovens investigadores” (Nunes, s/d). 

Em segundo lugar, foram empossados dois governos apoiados na Assembleia da República por 

duas maiorias absolutas de um único partido político, o Partido Social Democrata (PSD), o que 

constituiu uma novidade em termos governativos desde a instauração da democracia. Esta 

estabilidade política terá permitido uma definição mais consistente em relação ao papel da 

ciência na sociedade e ao lugar da investigação científica nas políticas públicas. 

Este contexto social e político garantiu o desenvolvimento do sistema científico em condições 

nunca antes verificadas. A análise da regulação por parte do Estado via legislação pôs em 

evidência três indicadores centrais: a afirmação da importância da ciência para o 

desenvolvimento económico do país; o estabelecimento de novos instrumentos de 

financiamento para a ciência; o reforço das agências nacionais de ciência para a gestão do 

sistema científico.  
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2.1. A importância da ciência e o desenvolvimento económico  

Do ponto de vista da legislação, a ciência foi caracterizada como detendo uma “importância 

crucial” (Decreto-Lei n.º 437/89 de 19 de dezembro) e apontada como o motor ao 

desenvolvimento económico: 

“A riqueza de um país, hoje em dia, depende da sua capacidade de investigação e 

desenvolvimento (…), bem como da utilização rápida dos seus resultados pelo setor 

produtivo. A revolução industrial emergente, baseada em novas tecnologias de grande 

intensidade científica, coloca às sociedades, como desafio crucial, a produção de 

ciência e tecnologia avançadas” (Decreto-Lei n.º 374/88 de 21 de outubro). 

Nesse sentido, foram criadas várias medidas com o objetivo de promover o estabelecimento 

de ligações entre a investigação e o tecido empresarial. Tal como é possível ler no Programa do 

XII Governo Constitucional, estas ligações tinham como finalidade o 

“aproveitamento dos resultados de investigação e desenvolvimento nas empresas de 

média e grande dimensão, com a consequente ligação entre comunidades empresarial, 

científica e tecnológica” (Programa do XII Governo Constitucional, 1991).  

Segundo o quadro normativo, às universidades ficaria reservada a investigação fundamental, 

enquanto que a investigação aplicada deveria ser fomentada “a partir das necessidades dos 

utilizadores e sem prejuízo da qualidade” (Programa do XI Governo Constitucional, 1987).  

Entre 1991 e 1995 acentuaram-se os mecanismos de ligação da investigação científica às 

empresas, através da aprovação de medidas que envolveram a criação de parques de 

tecnologia e de institutos de investigação interdisciplinar em áreas de convergência de 

interesses entre os setores universitário e empresarial (ver, por exemplo, a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 26/91 de 23 de agosto que cria parques de ciência e tecnologia e a 

Portaria n.º 469/93 de 4 de maio que cria projeto piloto para estabelecer cooperação entre as 

universidades, os centros de investigação e as empresas).  

 

2.2. A definição de medidas de financiamento para a ciência e as UI&D 

O estabelecimento de novas medidas de financiamento para a ciência constitui uma 

característica central do quadro normativo deste período. A sua concretização assentou em 

três medidas essenciais: a institucionalização do orçamento de ciência e tecnologia, a criação 

de concursos plurianuais de financiamento aos centros e unidades de I&D e a criação do 

Programa CIÊNCIA.  

No que se refere à institucionalização do orçamento de ciência e tecnologia, e apesar de 

constar no Programa do XI Governo (1987), a medida ganhou oportunidade política pelas 

recomendações do Conselho Superior de Ciência e Tecnologia31 e pelas referências da OCDE, 

                                                           
31 O Conselho Superior de Ciência e Tecnologia era um órgão de consulta do Ministro do Planeamento e da 
Administração do Território, criado em 1986, “tendo em consideração a recente evolução do sistema científico e 
tecnológico nacional, resultante da dinâmica trazida pelos programas e projetos de investigação apoiados por 
fundos comunitários e pelo Orçamento do Estado, e tendo em conta também as recentes alterações efetuadas em 
instituições com responsabilidades em matéria de investigação” (Decreto-Lei n.º 8/95, de 18 de janeiro de 1995). 
Este órgão contava com um leque alargado de representantes de vários interessados no sistema científico nacional 
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que classificava de “lacuna grave a ausência de tal instrumento” (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 4/87). Assim sendo, em 1989 foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de 

preparar o orçamento de ciência e tecnologia, enquanto “instrumento essencial da política 

nacional de ciência e tecnologia” (Portaria n.º 72/89 de 2 de fevereiro). Segundo a Portaria que 

estabeleceu esta medida, o Orçamento de Ciência e Tecnologia permitiria a 

“articulação cuidadosa dos fundos provenientes das Comunidades Europeias, 

decorrentes da participação portuguesa em programas e projetos comunitários, e cria 

condições que evitem distorções, em termos de objetivos nacionais, pela injeção de 

fundos da CEE no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia” (Portaria n.º 72/89 de 2 de 

fevereiro).  

Foi ainda definido que o crescimento anual da despesa nacional em I&D deveria chegar “no 

prazo de dez anos a 2,5% do PIB” e, apesar desse valor não ter sido atingido, ele constitui 

indicador importante sobre o empenho político no desenvolvimento do sistema científico (Lei 

n.º 91/88 de 13 de agosto).  

Em relação à criação de um concurso de financiamento plurianual aos centros e unidades de 

I&D em 1994, de acordo com Pereira (2004), o governo visava atribuir  

“autonomia às unidades de investigação através de financiamento não direcionado, 

[com] uma contribuição para a institucionalização das unidades de investigação, sendo 

utilizado em despesas gerais ou financiamentos específicos da unidade desde 

investigação a atividades de divulgação” (idem, p. 11).  

Os concursos de financiamento foram criados com base na  

“implementação da avaliação institucional plurianual e a sua publicitação foi 

considerada como uma medida de ‘certificação’ dos resultados das unidades e do 

sistema de investigação como um todo e como prémio pelos resultados individuais de 

cada unidade” (idem, p. 12).  

O financiamento aos centros e unidades de I&D consistia em duas parcelas: um financiamento 

de base, indexado ao número de investigadores doutorados integrados nessas estruturas e à 

avaliação da atividade científica realizada; e um financiamento programático especial para 

alguns centros e unidades de I&D, em função de necessidades específicas detetadas pelos 

avaliadores (FCT, 2007).  

Apesar de só terem sido definitivamente instituídas em 1994, as modalidades de 

financiamento plurianual já haviam sido estabelecidas na Lei sobre a Investigação Científica e 

Desenvolvimento Tecnológico:  

“O planeamento plurianual terá por fim promover o progresso naqueles aspetos que no 

seu âmbito se prendem como o aproveitamento e valorização dos recursos nacionais e 

da capacidade intelectual e cultural do País, tendo em vista o desenvolvimento da 

                                                                                                                                                                          
e resultou de um processo de reestruturação do Conselho Superior de Ciência e Tecnologia (Decreto-Lei n.º 22/86, 
de 17 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 188/90, de 7 de junho), também ele um órgão de consulta do governo para as 
questões da ciência.  
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sociedade portuguesa e a sua contribuição para o progresso da humanidade” (Lei n.º 

91/88 de 13 de agosto). 

De resto, foi no contexto do programa de financiamento plurianual que se formalizaram os 

centros e dos centros e unidades de I&D, com a sua inscrição no sistema científico nacional e o 

reconhecimento do seu estatuto enquanto entidades elegíveis para a apresentação de 

candidaturas a programas de financiamento da administração central e dos programas 

comunitários (Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, 1993).  

Finalmente, no que se refere ao Programa CIÊNCIA (1990-1993)32, destaco que decorreu do 

Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia (1987-90), onde foram definidos mecanismos 

de financiamento baseados na constituição de equipas de projeto submetidas a concurso e um 

sistema de avaliação entre pares. Segundo Caraça (1994), o Programa CIÊNCIA visava o 

“desenvolvimento de um conjunto de áreas de investigação estratégica, designadas como 

“áreas prioritárias”, a “redefinição do perfil institucional da I&D em Portugal, (…) estimulando 

a criação de massas críticas”, a “amplificação da propensão das instituições do ensino superior 

a colaborar com as empresas” e o “estabelecimento de infraestruturas de charneira” (idem, p. 

18).  

Importa mencionar a abertura dos primeiros concursos para projetos de investigação 

científica, em 1994, financiados por verbas do 2.º Quadro Comunitário de Apoio, através da 

JNICT e do Programa PRAXIS33. Mais tarde, estes concursos passaram a designar-se por 

concursos de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico que, de resto, 

vigoram até 2007, o último ano sobre o qual incidiu esta análise do quadro legal34. A estes 

concursos podiam candidatar-se instituições do ensino superior e centro e unidades de I&D, 

instituições sem fins lucrativos com objetivos de atividades de I&D, Laboratórios do Estado e 

outros organismos públicos e empresas. No entanto, de acordo com a Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia (FCT)35, este processo caracterizou-se por alguma irregularidade nos períodos 

de candidaturas, tal como atesta a seguinte nota publicada na página oficial dessa agência:  

“[A partir de 1996] passaram a realizar-se anualmente concursos para projetos de 

investigação científica e desenvolvimento tecnológico em todos os domínios científicos, 

                                                           
32 O Programa CIÊNCIA foi inicialmente concebido com uma comparticipação de cerca de 53,3% de fundos 
comunitários (FEDER e FSE), mas houve um aumento dessa comparticipação ao longo do processo. Este facto 
diminuiu a participação orçamental portuguesa e abalou o compromisso estabelecido pela Investigação Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico. Do total do orçamento, 71% das verbas destinavam-se a equipamentos e 
infraestruturas, compreendendo o apoio a “institutos e centros (…), a infraestruturas comuns, a parques de C&T e a 
infraestruturas para divulgação. A componente de formação avançada dispunha de 29% das verbas a serem 
aplicadas na formação de 2600 investigadores, tecnólogos, técnicos auxiliares de investigação e gestores de I&D de 
inovação e de divulgação de C&T” (Caraça, 1994, p. 19). 

33 O Programa Praxis XXI apoiou ações no âmbito da intervenção operacional ciência e tecnologia do quadro 
comunitário de apoio II (1994-1999) e envolveu um investimento público total de quinhentos e um milhões de 
Euros (FCT, 2011). O Programa apoiou ações de intersecção de políticas de ciência e tecnologia e outros domínios 
das políticas públicas como a educação, a indústria, a agricultura e o emprego (Ministério da Ciência e do Ensino 
Superior, 2002).  

34 Os concursos de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, bem como o concurso de 
financiamento plurianual serão descritos mais detalhadamente no Capítulo 6.  

35 A criação e âmbito de atuação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia serão descritos mais à frente no 
capítulo. 
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acabando-se com a abertura irregular de concursos que resultava em longos períodos 

em que os investigadores não tinham oportunidade de se candidatarem a 

financiamento de projetos. Assegurou-se que as áreas das ciências sociais e humanas 

passavam a ser consideradas em pé de igualdade com as outras áreas científicas em 

termos de oportunidades de financiamento, consolidando-se a correção da prática 

anterior a 1996 que considerava estas áreas com oportunidades de financiamento 

inferiores” (FCT, 2010).  

 

2.3. O reforço da regulação por via da legislação e das agências nacionais de ciência 

Este período foi ainda marcado pela produção normativa sobre a ciência em domínios até 

então inexistentes e pelo reforço das competências legais das agências governamentais 

relacionadas com a gestão do sistema científico, o que acentuou a institucionalização da 

política pública de ciência.  

No âmbito da produção normativa, importa destacar a aprovação, em 1988, pela Assembleia 

da República, da Lei sobre a Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico, que 

estabeleceu o primeiro normativo global sobre a investigação, determinando o sentido da 

política de ciência nacional, os domínios em que esta opera e os mecanismos necessários à sua 

concretização:  

“A política nacional de I&D é um dos garantes da modernização e desenvolvimento 

económico, social e cultural do País, constituindo parte integrante da estratégia 

nacional de aproveitamento e valorização do conjunto dos recursos nacionais de todos 

os tipos, da promoção da inovação e da expansão do saber. A política nacional de I&D 

expressa-se nomeadamente por: 

a) O incremento da investigação fundamental, designadamente nos estabelecimentos 

do ensino superior (…);  

b) O apoio ao desenvolvimento dos atuais e à criação de novos laboratórios e institutos 

nacionais de I&D e outras instituições especializadas;  

c) O fomento da investigação nas empresas públicas, privadas e cooperativas; 

d) O apoio à investigação em instituições e fundações privadas sem fins lucrativos” (Lei 

n.º 91/88 de 13 de agosto).  

Este diploma definiu, ainda, prioridades de I&D, relacionadas com “as necessidades 

económicas, sociais, culturais e de defesa do País”, estabeleceu áreas prioritárias de 

investigação, nomeadamente pela valorização dos recursos nacionais e a capacidade 

intelectual pela “melhoria da qualidade do ensino”, e introduziu a avaliação das atividades de 

I&D como um princípio fundamental para assegurar a “eficiência interna dos recursos que lhe 

estão afetos” (idem).  

À publicação desta Lei, seguiu-se a aprovação de um conjunto de outros diplomas relacionados 

com a gestão de recursos humanos do sistema científico. Por um lado, transparecia nos textos 

normativos uma preocupação em aproximar as carreiras daqueles que se dedicassem à 

investigação científica, quer desempenhassem funções em Laboratórios do Estado, quer nas 
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universidades (Decreto-Lei n.º 143/87 de 23 de março e Decreto-Lei n.º 219/92 de 15 de 

outubro). Por outro lado, registava-se a tentativa em investir na renovação e mobilidade dos 

recursos humanos, estabelecendo um enquadramento jurídico para o Estatuto do Bolseiro de 

Investigação (Decreto-Lei n.º 437/89 de 19 de dezembro) e um Regime de Mobilidade de 

Recursos Humanos qualificados para as atividades de investigação e desenvolvimento 

(Decreto-Lei n.º 52/92 de 11 de abril).  

No âmbito do reforço das agências nacionais de ciência destaca-se, desde logo, a criação, em 

1987, de uma Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, integrada no Ministério do 

Planeamento e Administração do Território; note-se que desde 1980 que a investigação 

científica não ascendia ao estatuto de Secretaria de Estado.  

Tabela 4 Agências governamentais e respetivos responsáveis com a tutela da ciência entre 1985 e 1995 

X Governo Constitucional (85-87) 
Cavaco Silva 

Ministério do Planeamento e da Administração do Território 
Luís Valente de Oliveira 

Sem Secretaria de Estado 

XI Governo Constitucional (87-91) 
Cavaco Silva 

Ministério do Planeamento e da Administração do Território 
Luís Valente de Oliveira 

Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia 
José Sucena Paiva 

XII Governo Constitucional (91-95) 
Cavaco Silva 

Ministério do Planeamento e da Administração do Território 
Luís Valente de Oliveira 

Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia 
Manuel Fernandes Thomaz 

Fonte: Diário da República 

Reconhecendo que a JNICT funcionou “durante largos anos” com “a ausência de formalização 

de estruturas internas”, e face às novas exigências que decorriam da gestão do sistema 

científico, o governo levou a cabo uma alteração estrutural e funcional deste organismo, 

mantendo-a sob a tutela do Ministério do Planeamento e Administração do Território 

(Decreto-Lei n.º 374/88 de 21 de outubro). Estas alterações visaram, genericamente, reforçar 

serviços e criar estruturas permanentes, atendendo aos novos programas e projetos 

relacionados, sobretudo, com os fundos da CEE:  

“Em termos de gestão financeira do sistema, a JNICT administra hoje valores oito vezes 

superiores aos administrados no ano da sua reestruturação, para o que contribuiu a 

gestão dos grandes programas de investigação científica e desenvolvimento 

tecnológico apoiados pelos fundos estruturais e, bem assim, os programas de I&D 

nacionais suportados por verbas do orçamento PIDDAC36” (idem). 

Em 1989, foram nomeadas as Comissões Coordenadoras de Investigação (CCI) compostas por 

membros da comunidade científica ou universitária, atribuindo-se-lhes, pelo menos no plano 

formal, uma importância estratégica na definição das políticas públicas de ciência (Portaria n.º 

414/89 de 9 de junho). As primeiras CCI foram constituídas para as áreas da Biotecnologia, 

Novos Materiais, Tecnologia de Informação e Comunicação e só em 1990 foram criadas as CCI 

das Ciências Exatas e Naturais, Ciências Sociais e Humanas (Portaria n.º 197/90 de 19 de 

março).  

Além das dimensões mais estruturais, as alterações introduzidas no plano legal visaram 

reforçar o papel da JNICT na definição da política do sistema científico nacional. Ainda que 

tenha sido definida como um “organismo técnico”, a JNICT passou a assumir competências na 

definição das  

                                                           
36

 Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central.  
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“bases em que deve assentar a política nacional de ciência e tecnologia (…) e propor 

medidas legislativas, administrativas e financeiras para o fomento das atividades de 

investigação científica e tecnológica” (Decreto-Lei n.º 374/88 de 21 de outubro).  

Prosseguindo o objetivo de evitar a dispersão de organismos com responsabilidades no 

domínio da ciência e investigação na Administração Pública, o governo decidiu extinguir o INIC 

em 1992, sendo as suas funções integradas na JNICT (Decreto-Lei n.º 188/92 de 27 de agosto). 

No entanto, Maria Eduarda Gonçalves (1996) chama a atenção para as práticas relativamente 

contraditórias neste processo que aparenta o reforço institucional da JNICT. Para a autora, 

muito embora num primeiro momento a JNICT tenha sido determinante para a negociação das 

candidaturas a fundos comunitários, num segundo momento, quando 

“o setor da ciência [adquiriu] subitamente uma nova visibilidade e começava a oferecer 

boas perspetivas de atrair financiamentos europeus (…) as mais altas esferas 

governamentais tomaram a decisão de ‘reconquistar’ pelo controlo sobre a política de 

ciência” (idem, p. 57).  

Neste processo, segundo a mesma autora, assistiu-se a “uma perda de autonomia da JNICT” 

em relação aos processos de tomada de decisão que passaram a concentrar-se no Ministério 

do Planeamento e Administração do Território, “desativou-se o Conselho Consultivo” e 

“reduziram-se as CCI a meros mecanismos de avaliação de projetos” (idem).  

 

3. Terceiro período: a expansão e novos modos de governação do 

sistema científico  
O terceiro período identificado da evolução do quadro normativo das políticas públicas de 

ciência teve início em meados dos anos 1990 e prolongou-se até 2007, ano limite do presente 

estudo. A análise do quadro legal revelou dois fenómenos centrais que caracterizam este 

período. Em primeiro lugar, constata-se uma expansão do sistema científico, visível através de 

uma evolução assinalável nos indicadores de crescimento do sistema, contribuindo para uma 

“alteração considerável da paisagem da investigação científica” (Nunes, s/d). Em segundo 

lugar, foi possível observar o esforço por parte do Estado em consolidar uma política para a 

investigação científica, pela introdução de novos modos de governação. Pese embora alguns 

avanços e recuos neste domínio, consoante se trataram de governos apoiados pelo Partido 

Socialista (PS) ou pelo Partido Social Democrata (PSD), estes novos modos de governação 

reúnem um conjunto de semelhanças com as orientações políticas da Comissão Europeia em 

matéria de ciência e, genericamente, caracterizam-se por dois aspetos centrais: (i) a 

emergência e aposta em medidas de apoio indireto à investigação, fazendo depender a ação 

dos investigadores e instituições da captação de financiamento para a realização das suas 

atividades; (ii) a criação de processos de avaliação dos quais dependem a atribuição de 

financiamento para a ciência.  
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3.1. A expansão do sistema científico 

A partir de meados dos anos 1990, assistiu-se a um fenómeno de expansão do sistema 

científico português, pelo aumento do financiamento público para a ciência e o reforço das 

agências governamentais. Mas a expansão do sistema científico deveu-se ainda à reforma dos 

Laboratórios do Estado e à criação de Laboratórios Associados, ao reforço da cooperação 

internacional e da difusão da cultura científica, bem como à publicação de novos 

enquadramentos legais no domínio dos recursos humanos. 

No que se refere ao financiamento, verificou-se um aumento assinalável da despesa pública 

em ciência. Os indicadores relativos à evolução do financiamento público da ciência 

encontravam-se em crescimento desde a década de 1990. Em 2000, e nos anos seguintes, esse 

aumento foi ainda mais acentuado e em 2008 as dotações orçamentais públicas para 

atividades de I&D atingiram cerca de mil e setecentos milhões de euros.  

Gráfico 1 Dotações orçamentais públicas para I&D em Portugal entre 1986 a 2008, em milhões de euros (preços 

correntes) 

 

Fonte: GPEARI / MCTES (2010) 

A despesa em I&D em percentagem do PIB também evoluiu de forma muito positiva, sendo 

visível um aumento particularmente acentuado a partir de 2005.  

Gráfico 2 Despesa em I&D em percentagem do PIB entre 1982 e 2009 

 
Fonte: GPEARI/MCTES (2010) 

Nesta fase de expansão do sistema científico, verificou-se ainda um importante acréscimo do 

financiamento plurianual dos centros e unidades I&D, que quadruplicou entre 1995 e 1999 (Lei 

n.º 87-A/98 de 31 de dezembro). No final de 2001 o financiamento dos centros e unidades I&D 

e dos Laboratórios Associados atingiu trinta e cinco milhões de euros.  
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Gráfico 3 Evolução anual do financiamento total de Unidades de I&D e Laboratórios Associados, em milhões de 

euros (preços correntes) entre 1994 e 2001 

 

Fonte: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2000)  

O financiamento destinado a concursos de projetos de I&D pela FCT registou também um 

aumento relevante: se em 2000 as transferências realizadas no âmbito desta medida não 

chegava a atingir dez milhões de euros, em 2007 esse valor atingiu praticamente quarenta e 

oito milhões de euros e continuou a aumentar nos anos seguintes. 

Gráfico 4 Financiamento de projetos de I&D pela FCT (transferências realizadas de 2000 a 2009) 

 
Fonte: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2010) 

Durante este período, foi ainda possível observar uma evolução do financiamento atribuído 

pela FCT a bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento, também num modelo de 

competição aberta. Muito embora a tendência para o aumento tenha vindo a consolidar-se 

desde 2000, a partir de 2005 o valor do financiamento sofreu um aumento mais acentuado, tal 

como ilustra o gráfico que se segue.  

Gráfico 5 Evolução do financiamento para bolsas em execução pela FCT entre 1994 e 2009 (preços correntes) 

 
Fonte: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2010) 

Todos estes indicadores indicam um reforço muito acentuado do financiamento público para a 

ciência, contribuindo decisivamente para a expansão do sistema científico.  
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Muito embora fora do âmbito da análise do quadro normativo de ciência, importa referir que 

contrastando com crescimento do financiamento para a ciência, vários Reitores, incluindo o 

Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), denunciaram que 

este aumento foi feito num contexto de “suborçamentação” do Ensino Superior37.  

Caixa 1 Excerto de uma entrevista ao presidente do CRUP 

 concedida ao Jornal de Notícias em 17 de setembro de 2008 

O reitor da Universidade de Coimbra, Seabra Santos considera que a atual fórmula de financiamento do 
ensino superior é um "convite à gestão danosa", encaminhando cada vez mais instituições para práticas de 
suborçamentação. “Para além de ilegal, a institucionalização do financiamento intercalar à medida das 
necessidades (..) constitui, sem sombra de dúvida, um princípio de má gestão e um convite à gestão 
danosa", declarou hoje o reitor, na cerimónia de abertura das aulas na Universidade de Coimbra. Na 
opinião de Seabra Santos, o financiamento intercalar "desincentiva a angariação de receitas próprias". O 
reitor adverte que o financiamento previsto na proposta de Orçamento de Estado para 2009 agravará as 
"insustentáveis dificuldades financeiras" de um "número crescente de universidades públicas", que terão de 
recorrer, "com o conhecimento do Ministério, a práticas de suborçamentação”.  

 

De facto, comparando a dotação do ensino superior /funcionamento e a dotação da FCT é 

possível constatar a tendência de subida da segunda em relação à primeira.  

Gráfico 6 Comparação da dotação do ensino superior /funcionamento e a dotação da FCT (esforço nacional) em 

milhões de euros entre 2006 e 2008 

 
Fonte: Direção Geral do Orçamento, Relatório de Preparação do Orçamento de Estado (2006, 2007, e 2008)38 

                                                           
37 Ver, por exemplo, entrevista do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas ao Jornal 
Público em 16 de setembro de 2009 disponível em http://www.publico.clix.pt/Educa%c3%a7%c3%a3o/reitor-de-
coimbra-desafia-proximo-governo-a-repensar-politica-de-financiamento_1400971; entrevista do presidente do 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas à TSF em 10 de novembro de 2008 disponível em 
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=1041944&page=-1; entrevista do presidente do 
CRUP ao Jornal de Notícias em 17 de setembro de 2008 disponível em 
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=1014398&utm_source=feedburner&utm_medi
um=feed&utm_campaign=Feed%3A+JN-ULTIMAS+(JN+-+Ultimas); entrevista do presidente do Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas ao Jornal Expresso a 17 de setembro de 2008 disponível em 
http://aeiou.expresso.pt/governo-promove-gestao-danosa=f406764#ixzz1RJcN9DiG; Discurso de Abertura do Ano 
Académico 2007/2008 do Reitor da Universidade de Lisboa disponível em 
http://www.ul.pt/pls/portal/docs/1/167839.PDF; entrevista ao Reitor da Universidade de Évora ao Jornal Público a 
11 de novembro de 2009 disponível em http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/universidade-de-evora-
nao-e-economicamente-sustentavel-com-atual-modelo-de-financiamento_1407790; Moção aprovada na 
Universidade de Évora a 8 de fevereiro de 2007 disponível em 
http://www.snesup.pt/htmls/EElpuVpFAFiPdXHbEn.shtml. 

38 Dados gentilmente cedidos pela Professora Doutora Luísa Cerdeira; sobre a dificuldade de acesso a informação 
oficial respeitante ao financiamento das instituições de ensino superior consultar a tese de doutoramento da 
mesma autora (Cerdeira, 2008).  
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A expansão do sistema científico passou igualmente pelo reforço e centralização das agências 

governamentais: a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e da FCT. Se no período 

anterior relativo à institucionalização de uma política pública de ciência foram criados 

programas de apoio à investigação, sobretudo graças ao processo de integração europeia, foi 

“a partir de 1995, com a criação do MCT, que foi possível integrar esses programas numa 

estratégia única” (Nunes, s/d). Com esta medida, o XIII Governo Constitucional (1995-1999) 

eleito pelo PS procurou afirmar uma política para a ciência que, de acordo com o Programa do 

XIII Governo Constitucional, estivesse vocacionada para  

“promover uma investigação científica de qualidade e relevância reconhecidas, 

reforçar as instituições científicas capazes, criar condições de avaliação e 

acompanhamento independentes de políticas científicas, bem como de programas e 

projetos, promover a colaboração internacional, a formação científica e a difusão para 

o tecido económico e social do conhecimento produzido ou adquirido” (Programa do 

XIII Governo Constitucional, 1995, p. 123).  

Durante a legislatura do mesmo governo, e no âmbito do reforço das instituições públicas de 

ciência, foi criada, em 1997, a FCT. Este novo instituto público foi dotado de autonomia 

administrativa e financeira, que assumiu, de acordo com a lei orgânica do MCT,  

“atribuições nos domínios da promoção, financiamento, acompanhamento e avaliação 

de instituições, programas e projetos de ciência e tecnologia e da formação e 

qualificação dos recursos humanos” (Decreto-Lei n.º 144/96 de 26 de agosto).  

Este enquadramento legal conferiu à nova agência pública competências e atribuições 

transversais que lhe conferiram um papel determinante para a gestão do sistema científico 

nacional. 

Caixa 2 Atribuições da FCT segundo o Decreto-Lei n.º 188/97 de 28 de julho 

a) Promover a realização de programas e projetos nos domínios da investigação científica e do 
desenvolvimento tecnológico;  
b) Financiar ou cofinanciar os programas e projetos aprovados e acompanhar a respetiva 
execução;  
c) Promover a criação de infraestruturas de apoio às atividades de investigação científica e de 
desenvolvimento tecnológico;  
d) Financiar ou cofinanciar ações de formação e qualificação de investigadores, nomeadamente 
através da atribuição de bolsas de estudo no País e no estrangeiro e de subsídios de investigação;  
e) Celebrar contratos-programa ou protocolos e atribuir subsídios a instituições que promovam ou 
se dediquem à investigação científica ou ao desenvolvimento tecnológico;  
f) Avaliar a atividade da ciência e da tecnologia nacional sob todas as suas formas;  
g) Promover ações tendentes a que o interesse e o gosto pelas atividades da ciência e da 
tecnologia se generalizem e aprofundem, em especial através da difusão e da divulgação do 
conhecimento científico e técnico e do ensino da ciência e a tecnologia;  
h) Subsidiar conferências, colóquios, jornadas, seminários, encontros e, em geral, quaisquer 
projetos, programas ou eventos de interesse científico ou tecnológico, conceder apoio financeiro 
a publicações científicas e apoiar a concessão de prémios e outras recompensas por ações de 
mérito científico;  
i) Propor ao Ministro da Ciência e da Tecnologia o reconhecimento da atividade de entidades 
públicas ou privadas como de interesse científico ou tecnológico.  

 

Neste processo, a JNICT foi extinta, assumindo a FCT a parte mais significativa das funções 

respeitantes “à promoção, financiamento, acompanhamento e avaliação de instituições, 



Capítulo 2 | Políticas públicas de ciência: evolução do quadro legal em Portugal (1960-2007) 

82 

programas e projetos de ciência e tecnologia e da formação e qualificação dos recursos 

humanos” (Decreto-Lei n.º 188/97 de 28 de julho)39.  

Praticamente dez anos depois, em 2006, durante o governo do PS, a FCT viu reforçadas as suas 

competências, assumindo-se como uma instituição incontornável na gestão do sistema 

científico nacional, tal como atesta esta orientação do MCTES:  

“Será reforçada a estrutura da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, como 

instituição de referência e garante do sistema de avaliação e financiamento, capaz de 

atrair competências de avaliação e gestão de ciência e tecnologia de nível 

internacional, enquanto fundação do Estado, e os seus Conselhos Científicos serão 

organizados segundo o modelo internacional dos Research Councils em estruturas 

análogas de referência” (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2006).  

Para esse efeito, o governo aprovou uma nova lei orgânica para a FCT onde definiu uma 

missão transversal à gestão do sistema científico, assumindo esta agência responsabilidade 

sobre o  

“desenvolvimento, financiamento e avaliação de instituições, redes, infraestruturas, 

equipamentos científicos, programas, projetos e recursos humanos em todos os 

domínios da ciência e da tecnologia, assim como o desenvolvimento da cooperação 

científica e tecnológica internacional” (Decreto-Lei n.º 152/2007 de 27 de abril).  

A renovada importância da FCT na gestão do sistema científico consagrada no plano normativo 

foi acompanhada de um crescimento institucional importante: entre 2004 e 2008, o 

orçamento da FCT aumentou 140%, essencialmente no âmbito do PIDDAC (Tribunal de Contas, 

2008). Na caixa que se segue transcrevo as atribuições da FCT segundo esse novo diploma, 

assinalando a itálico as novas competências da agência face ao enquadramento legal anterior 

(Decreto-Lei n.º 188/97 de 28 de julho).  

Caixa 3 Atribuições da FCT segundo o Decreto-Lei n.º 152/2007 de 27 de abril 

a) Promover e apoiar a realização de programas e projetos, nos domínios da investigação científica 
e do desenvolvimento tecnológico;  
b) Promover e apoiar a investigação, desenvolvimento e inovação empresarial em áreas-chave e a 
participação de empresas portuguesas e de associações empresariais em programas e projetos 
internacionais;  
c) Financiar ou cofinanciar os programas e projetos aprovados e acompanhar a respetiva execução, 
bem como financiar ou cofinanciar ações de formação e qualificação de investigadores (…);  
d) Promover e apoiar a criação e modernização de infraestruturas de apoio às atividades de 
investigação científica e de desenvolvimento tecnológico;  
e) Celebrar contratos-programa ou protocolos e atribuir subsídios a instituições que promovam ou 
se dediquem à investigação científica ou ao desenvolvimento tecnológico;  
f) Avaliar a atividade da ciência e da tecnologia nacional sob todas as suas formas;  
g) Promover a cultura científica e tecnológica e a difusão e a divulgação do conhecimento científico 
e técnico e do ensino da ciência e da tecnologia, bem como a inventariação e a preservação do 
património de natureza científica e tecnológica;  
 
 

                                                           
39 Segundo dados da página oficial dessa agência, durante este processo a FCT assumiu cerca de setecentos e cinquenta projetos 

de investigação em cursos apoiados pela JNICT e seiscentos e cinquenta que estavam a cargo do Gabinete de Gestão do Programa 

Praxis XXI.  
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(continuação) 

 
h) Promover a transferência de conhecimento a nível nacional e internacional, designadamente 
através da concessão de subsídios a conferências, colóquios, jornadas, seminários, encontros e, em 
geral, quaisquer projetos, programas ou eventos de interesse científico ou tecnológico, bem como 
da concessão de apoio financeiro a publicações científicas;  
i) Promover e apoiar a participação da comunidade científica, tecnológica e de inovação nacional 
em projetos internacionais relevantes, quer em termos de criação, absorção e difusão de 
conhecimento, quer propiciadoras do acesso a equipamentos científicos altamente sofisticados;  
j) Assegurar o funcionamento de um gabinete para a cooperação internacional nos domínios da 
ciência e da tecnologia, sem prejuízo da coordenação exercida pelo GPEARI [Gabinete de 
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais] e das atribuições próprias do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros;  
l) Assegurar a inventariação, gestão e preservação do património científico e tecnológico nacional;  
m) Propor ao membro do Governo responsável pela área da ciência, tecnologia e ensino superior o 
reconhecimento da atividade de entidades públicas ou privadas como de interesse científico ou 
tecnológico. 

 

No âmbito do reforço das agências governamentais, menciono ainda a criação de agências 

especializadas na cooperação internacional e recolha, tratamento e difusão de informação 

sobre o sistema científico, como o Observatório das Ciências e das Tecnologias (Decreto-Lei n.º 

144/96 de 26 de agosto) e o seu sucedâneo, o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação 

e Relações Internacionais (GPEARI) do MCTES (Decreto Regulamentar n.º 60/2007 de 27 de 

abril).   

Ainda a propósito do reforço institucional das agências de ciência, importa referir uma 

tentativa de estabelecer um novo enquadramento dos centros e unidades de I&D. A aprovação 

de um novo regime jurídico do ensino superior em 2007 procurou pôr termo a alguma 

indefinição existente sobre o estatuto e, neste novo enquadramento jurídico, os centros e 

unidades de I&D passaram a ser considerados “unidades orgânicas das universidades” (Lei n.º 

62/2007 de 10 de setembro).  

Outro indicador importante quanto à expansão do sistema científico prende-se com o novo 

enquadramento para os recursos humanos. Neste domínio, o XIII Governo Constitucional do 

PS (1995-1999) publicou nova legislação referente aos bolseiros de investigação científica, 

procurado com essa medida a valorização do respetivo estatuto (Decreto-Lei n.º 123/99 de 20 

de abril), e tornou mais exigente o acesso à carreira de investigação científica, obrigando à 

qualificação mínima de doutoramento, com a aprovação de um novo Estatuto para a Carreira 

de Investigação Científica (Decreto-Lei n.º 124/99 de 20 de abril). Ainda neste domínio, foi 

criado um renovado programa de atribuição de bolsas de estudo na FCT para a realização de 

estudos pós-graduados em Portugal e no estrangeiro, através da criação de Bolsas de 

Formação Avançada de Recursos Humanos para a C&T (Despacho Conjunto MCT/MQE, Diário 

da República n.º 162, II Série, de 15 de julho de 1996). De resto, uma das marcas deste período 

de expansão do sistema científico corresponde ao aumento acentuado dos recursos humanos 

dedicados à ciência; em 1992, a permilagem dos investigadores na população ativa 

correspondia a 2,0‰ e no final de 2001 o valor ascendeu aos 3‰.  
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Tabela 5 Recursos humanos em I&D: ETI e em permilagem da população ativa entre 1982 e 2001 

Ano ETI* ‰ da 
população 

ativa 

1982 3.963 0,9 

1984 4.455 1,0 

1986 5.723 1,3 

1988 6.561 1,4 

1990 7.736 1,6 

1992 9.451 2,0 

1995 11.599 2,4 

1997 13.642 2,8 

1999 15.752 3,0 

2001 17.725 3,3 

Fonte: GPEARI / MCTES (2010) 
*ETI - Equivalente a tempo integral 

 

Do mesmo modo, a aposta em termos de recursos humanos traduziu-se num aumento 

acentuado das bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento atribuídas pela FCT, como é 

possível observar na tabela que se segue.  

Tabela 6 Evolução do número de bolsas de doutoramento e pós- doutoramento em execução pela FCT  

entre 1994 e 2009 (preços correntes) 

Ano Bolsas em execução Financiamento  
Total Doutoramento Pós- Doutoramento 

1994 466 23 2.525.139 € 
1995 1220 79 12.788.789 € 
1996 1177 90 15.666.222 € 
1997 1750 225 28.101.895 € 
1998 2296 298 35.886.054 € 
1999 2614 357 41.206.634 € 
2000 3032 468 47.760.897 € 
2001 3233 580 52.840.584 € 
2002 3451 689 59.617.132 € 
2003 3764 836 65.508.589 € 
2004 4094 998 69.857.399 € 
2005 4060 1183 78.821.368 € 
2006 4671 1363 87.734.770 € 
2007 5591 1749 105.145.094 € 
2008 6736 1925 121.116.688 € 
2009 7831 1851 140.586.479 € 

Fonte: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2010) 

Neste período de expansão do sistema científico, a difusão da cultura científica assumiu 

também um significativo papel. Neste domínio, é incontornável a referência ao Programa 

Ciência Viva, criado em 1996, enquanto um  

“instrumento de uma política sistemática de promoção da cultura científica e 

tecnológica, especialmente junto dos mais jovens, dando prioridade à experimentação 

e ao conhecimento e prática efetivos da ciência e da tecnologia” (Lei n.º 87-A/98 de 31 

de dezembro).  

O programa incluiu a criação de Centros Ciência Viva, redes de centros de recursos 

regionalizados dedicados à “aprendizagem experimental das ciências e das tecnologias” (Lei 

n.º 3-A/2000 de 4 de abril).  

No domínio da internacionalização e cooperação científica, Portugal aderiu a várias agências 

científicas internacionais como, por exemplo, o Laboratório Europeu de Biologia Molecular e a 

Agência Espacial Europeia, entre outros. 
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Finalmente, sobre este período de expansão do sistema científico importa assinalar o processo 

de Reforma dos Laboratórios do Estado e a criação de Laboratórios Associados, iniciado pelo 

XIII Governo Constitucional eleito pelo PS (1995-1999). Esta reforma foi classificada pelo 

governo como “inadiável” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/96 de 18 de janeiro) face 

aos resultados obtidos através de um processo de avaliação externa, “independente e 

internacional” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/97 de 17 de julho). Na sequência 

das recomendações do comité de avaliação, o governo definiu um documento contendo os 

“Princípios de orientação do programa de apoio à reforma dos Laboratórios do Estado”. Estes 

princípios orientadores incluíram, nomeadamente, a necessidade dos Laboratórios do Estado 

serem orientados para “missões específicas de interesse público”, estarem organizados “em 

torno de equipas de projeto lideradas por um investigador responsável” e numa lógica de 

gestão de projetos, com “acrescida autonomia e flexibilidade das equipas de projeto” (FCT, 

2005).  

No âmbito desta reforma, foi também definido no Regime Jurídico das Instituições de 

Investigação um novo estatuto para os laboratórios associados, enquanto 

“instituições de mérito elevado reconhecido em avaliações externas, na sequência de 

requerimento apresentado pela instituição e com base na avaliação da sua capacidade 

para cooperar, de forma estável, competente e eficaz, na prossecução de objetivos 

específicos da política científica e tecnológica nacional” (idem).  

Para além do financiamento de base e plurianual, aos Laboratórios do Associados cabia ainda 

um financiamento programático, determinado em função das recomendações dos avaliadores.  

 

3.2. Novos modos de governação do sistema científico 

Para além da expansão do sistema científico, o terceiro período identificado na evolução do 

quadro legal das políticas de ciência caracteriza-se ainda pela introdução de novos modos de 

governação do sistema. Os primeiros impulsos para a implementação destes novos modos de 

governação terão ocorrido nos XIII e XIV Governos Constitucionais apoiados pelo PS (1995-

2002). Esses governos afirmaram uma “profunda reforma do sistema científico”, defendendo a 

institucionalização de “práticas sistemáticas de avaliação independente e internacionalizada” e 

da criação de um “modelo estável, exigente e transparente de financiamento público” (Lei n.º 

3-A/2000 de 4 de abril).  

Como consequência desta orientação, e atendendo à análise do quadro legal, importa 

mencionar três processos centrais: a definição de um sistema uniforme de avaliação dos 

centros e unidades de I&D; a aprovação de um novo Regime Jurídico das Instituições de 

Investigação, que estabelecia requisitos mínimos para o funcionamento destas instituições; e o 

reforço das medidas de apoio indireto à investigação.  

No que diz respeito à avaliação dos centros e unidades de I&D, em 1996 a FCT procedeu à 

avaliação das cerca de trezentas unidades em funcionamento, estabelecendo um sistema 

uniforme de avaliação (Despacho 19-A/MCT/96, Diário da República n.º 77 II Série, de 2 de 

abril de 1997). Para a avaliação foram constituídos painéis compostos por peritos 

internacionais atendendo, segundo os seus promotores, a “exigentes critérios internacionais 
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de referência e elevada seletividade” (FCT, 2012). Para esse efeito, foi publicado um 

regulamento que clarificava as instituições abrangidas pelo programa, o tipo de financiamento 

e os processos de avaliação (Regulamento n.º 1/98, Diário da República n.º 25, II Série, de 30 

de janeiro de 1998). O resultado obtido por cada instituição avaliada era posteriormente usada 

para efeitos de financiamento de base a atribuir pela FCT, sendo que as instituições com 

classificações inferiores a bom deixavam de ser reconhecidas ou financiadas.  

Este processo foi justificado pela intenção do governo em basear a gestão do sistema científico 

em “exigentes sistemas de avaliação internacional independente” (FCT, 2000), através de 

quatro mecanismos concorrentes: a introdução de cientistas na gestão do sistema, em 

processos de avaliação de pares; uma maior transparência nos processos de convites à 

apresentação de candidaturas, tornando públicos os resultados da avaliação e permitindo o 

direito a recurso da avaliação; o estabelecimento de uma relação entre os resultados da 

avaliação e o financiamento a atribuir; e, finalmente, a tentativa de descentralizar os processos 

para as instituições beneficiárias, responsabilizando-as pela eficaz gestão dos fundos, através 

de sistemas de auditorias (Regulamento para atribuição de financiamento a projetos de 

investigação publicado no Diário da República, II Série, n.º 139 de 18 de junho de 1996).  

Outro processo importante relativo aos novos modos de governação do sistema científico diz 

respeito à aprovação, em 1999, durante o XIII Governo Constitucional eleito pelo PS, de um 

novo Regime Jurídico das Instituições de Investigação (Decreto-Lei n.º 125/99 de 20 de abril). 

Este documento constituiu um novo quadro legal e de financiamento para os centros e 

unidades de I&D, ao estabelecer um enquadramento normativo das instituições que se 

dedicavam à ciência, através da definição de requisitos mínimos de funcionamento para que 

pudessem ser beneficiárias de financiamento:  

“Com este diploma pretende-se, desde logo, fornecer um quadro coerente e 

sistemático do regime aplicável a estas instituições, pondo termo à dispersão de regras 

aplicáveis, muitas vezes contidas em instrumentos de menor dignidade jurídica” 

(Decreto-Lei n.º 125/99 de 20 de abril).  

Finalmente, no que se refere à presença e reforço das medidas de apoio indireto à 

investigação, destaco a continuidade dos processos de avaliação internacional do programa de 

financiamento plurianual iniciado em 1994, como do concurso de projetos de investigação em 

todos os domínios científicos, ambos referidos anteriormente neste capítulo. A partir de 2005, 

com o XVII Governo Constitucional apoiado pelo PS, assistiu-se a um renovado fôlego na 

instituição de medidas de apoio indireto ao sistema científico. Neste domínio, detenho-me 

sobre duas medidas emblemáticas: o Programa Ciência 2007 e o estabelecimento de novas 

parcerias internacionais.  

Através do Programa Ciência 2007, a FCT abriu concursos para a celebração de contratos-

programa com instituições de I&D nacionais, visando a contratação, por parte destas, de 

investigadores nacionais ou estrangeiros “orientados com vista ao reforço de massas críticas 

ou ao apoio a grupos emergentes” (FCT, 2007). Este processo baseou-se num concurso público 

internacional para a contratação dos investigadores em regime de contrato individual de 

trabalho, por um período até cinco anos, “através de competição aberta e avaliação 

internacional de mérito” (idem). O “Compromisso para a Ciência” previa que até 2009 se 
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pudesse proceder à contratação de, pelo menos, mil doutorados. Só no ano de 2007 as 

instituições de acolhimento candidataram-se à abertura de seiscentas e cinquenta e sete vagas 

que foram posteriormente postas a concurso.  

A segunda medida diz respeito à assinatura de contratos com vários organismos internacionais 

para programas de investigação e formação avançada: 

“A estratégia do Governo de promover a capacidade científica e tecnológica nacional 

envolve o reforço das instituições científicas portuguesas a nível internacional e o 

fortalecimento da cooperação científica e tecnológica com instituições de reconhecido 

mérito internacional, de uma forma que venha potenciar projetos inovadores que 

contribuam efetivamente para reforçar a capacidade científica e de formação 

avançada em Portugal” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2006).  

Nesse sentido, o governo estabeleceu contratos de parcerias internacionais que associaram 

universidades portuguesas a instituições de referência mundial em vários domínios da 

investigação científica, nomeadamente nas áreas das ciências naturais, ciências da saúde e 

medicina, energia e transportes e engenharia. Estes contratos envolveram o Massachusetts 

Institute of Technology, a Carnegie Mellon University e a University of Texas ou ainda da 

criação do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (Resolução da Assembleia da 

República n.º 59/2007). Para além destas duas medidas, registam-se ainda novos programas 

como a criação de 50 cátedras convidadas, para o recrutamento de investigadores 

internacionais de alto nível em universidades, e o concurso de bolsas de integração na 

investigação para 5000 estudantes do ensino superior (FCT, 2008).  

A propósito dos novos modos de governação do sistema científico que emergiram da análise 

do quadro legal apresentados - cujas medidas e programas têm como denominador comum 

medidas de apoio indireto baseados em modelos de competição aberta e processos de 

avaliação internacional – importa dar conta de duas dinâmicas particulares sobre a 

implementação destas medidas.  

A primeira dinâmica sublinha a semelhança das opções adotadas pelos governos portugueses 

com as orientações mais recentes da Comissão Europeia no domínio da ciência. Nesse sentido, 

reuni alguns dados que apontam para a crescente importância atribuída pela Comissão 

Europeia à ciência bem como para a implementação de medidas de apoio indireto.  

A segunda dinâmica dá conta de algumas diferenças nas abordagens seguidas pelos governos 

do PS e do PSD neste período, sendo de realçar, no primeiro caso, as propostas de 

“desgovernamentalização” do sistema científico e do “Compromisso com a Ciência” e, no 

segundo caso, as tentativas de implementação de um modelo de prestação de contas 

propostas pelos governos apoiados pelo PSD.  
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3.2.1. As semelhanças com as orientações da Comissão Europeia  

Com a aprovação da Estratégia de Lisboa em 2000, a Comissão Europeia definiu a necessidade 

de um novo impulso para a ciência, ao traçar um cenário de atraso no domínio da investigação 

no espaço europeu face a outras potências mundiais emergentes. Este diagnóstico apontou 

para a “preocupante situação em que se encontra a investigação” (Comissão Europeia, 2000, 

p. 4) e foi produzido atendendo a dois motivos centrais.  

Em primeiro lugar, a investigação e a tecnologia foram apontadas pela Comissão como a base 

do crescimento económico e da competitividade no contexto global. De resto, a Estratégia de 

Lisboa inscreveu o compromisso de transformar a União Europeia, até 2010, na mais dinâmica 

e competitiva economia baseada no conhecimento (Lisbon European Council, 2000).  

Em segundo lugar, a ausência de uma ação conjunta e concertada dos países europeus 

conduzia a uma “perda de crescimento e competitividade no contexto da economia global” 

(Comissão Europeia, 2000, p. 4). A inexistência de uma política europeia em matéria de 

investigação”, em que “as políticas nacionais e a política da União neste domínio justapõem-se 

sem formar um todo coerente”, foi reconhecida como um dos problemas neste domínio da 

vida social (idem).  

Nesse sentido, no início de 2000 foi criada a European Research Area (ERA), uma agência 

específica para o estabelecimento de uma ação concertada entre os diversos países para 

dinamizar o potencial científico no espaço europeu. Este espaço foi concebido como criador de 

redes “dos centros de excelência existentes”, procurando uma “abordagem comum das 

necessidades e meios de financiamento das grandes infraestruturas de investigação na 

Europa” (idem, ibidem). Desde então, a ERA tem vindo a sustentar políticas de coordenação e 

coesão, sendo de realçar, no âmbito deste trabalho, dois tipos de ações: a atribuição de 

financiamento a projetos de investigação e o reforço dos recursos humanos.  

No que respeita à atribuição de financiamento a projetos e atividades de investigação, desde 

1984 que a Comissão tem recorrido à abertura de Programas Quadro que contêm várias 

medidas de apoio. Em 2007, iniciou-se o 7.º Programa Quadro que é apontado como o 

principal instrumento de financiamento da investigação. Nos sete anos da sua duração, o 7.º 

Programa Quadro foi orçamentado em cerca de cinquenta biliões de euros, transformando-se 

no mais longo e mais dispendioso programa quadro de sempre (Directorate-General for 

Research, 2008). O gráfico que se segue ilustra a evolução dos orçamentos definidos pela 

Comissão para os programa quadro, demonstrando a crescente importância que têm vindo a 

assumir enquanto instrumentos de financiamento da ciência no espaço europeu.  
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Gráfico 7 Evolução dos orçamentos dos Programas Quadro (incluindo o European Atomic Energy Community) em 

milhões de euros (preços correntes) 

 
Fonte: Diretorate-General for Research (2008) 

Os Programas Quadro, nomeadamente o 6.º e 7.º Programas Quadro, caracterizaram-se, 

muito genericamente, pela abertura de candidaturas para financiamento em áreas e temas 

propostos pela Comissão Europeia a consórcios entre organizações promotoras de I&D. Estes 

consórcios têm duas particularidades essenciais. Por um lado, estimulam o estabelecimento de 

redes entre investigadores e instituições de diferentes países europeus e países associados, 

candidatos ou “países terceiros”40. Por outro lado, introduzem uma lógica de forte competição 

entre os candidatos proponentes. A Comissão Europeia financia até 75% dos custos dos 

projetos, no caso das instituições públicas sem fins lucrativos, das organizações de 

investigação e dos estabelecimentos de ensino superior e secundário, o que implica um certo 

grau de auto- financiamento. O sistema de avaliação das propostas assenta num modelo de 

revisão por pares (CORDIS, 2007).  

No que respeita ao reforço dos recursos humanos, a Comissão Europeia tem prestado 

particular atenção às relações de cooperação científica e tecnológica. As questões da 

mobilidade dentro do espaço europeu, a criação de uma dimensão europeia nas carreiras 

científicas e o reforço da atração da Europa para os investigadores de todo o mundo são 

centrais neste domínio. Para a dinamização destas medidas foi criado, em 2007, o European 

Research Council, uma agência especialmente vocacionada para o apoio à investigação de 

excelência no espaço europeu (European Research Council, 2007). O 7.º Programa Quadro 

ainda tem uma dimensão especialmente dedicada aos recursos humanos, as ações Marie 

Curie, que comportam quer o estímulo à mobilidade, quer ao desenvolvimento da carreira dos 

investigadores no espaço europeu (CORDIS, 2007).  

Esta breve descrição sobre a ação da Comissão Europeia no âmbito da investigação nos 

últimos anos mostra o reforço muito significativo nas agências e programas desenvolvidos. 

Este reforço é feito pela disponibilização de recursos financeiros consideráveis, sob a forma de 

bolsas, candidaturas a projetos, prémios, etc., a que as instituições e os investigadores se 

devem candidatar, num ambiente de “forte concorrência”, para desenvolverem trabalhos em 

áreas consideradas estratégicas pela Comissão (Comissão Europeia, 2007).  

 

                                                           
40 Países cuja contribuição é justificadamente positiva para os objetivos do 7.º Programa Quadro.  
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3.2.2. A “desgovernamentalização” e “O compromisso com a ciência”  

Os governos apoiados pelo PS em exercício neste terceiro período de análise (correspondentes 

aos XIII e XIV Governos Constitucionais e o XVII Governo Constitucional que governaram 

respetivamente entre 1995-2002 e 2005-2009) tenderam, genericamente, a valorizar a 

definição de objetivos estratégicos, o estabelecimento de medidas de apoio indireto e os 

processos de avaliação internacional, produzindo um discurso que tomou como referência a 

“desgovernamentalização” do sistema:  

“O Governo promoverá a desgovernamentalização do processo científico e a 

participação efetiva da comunidade científica na construção e acompanhamento das 

políticas científicas. Será assim totalmente reformado o atual Conselho Superior de 

Ciência e Tecnologia41  — desgovernamentalizando-o, tornando-o independente e 

reforçando a presença individual dos melhores cientistas, associando-se-lhe também a 

participação de organizações representativas da própria comunidade científica e 

acolhendo, muito especialmente, a presença ativa da comunidade científica mais 

jovem. Promover o reforço da estruturação da própria comunidade científica, nas suas 

várias valências, designadamente através da criação de ‘colégios’ de especialidade, 

será uma das ações do Governo” (Programa do XIII Governo Constitucional, 1995).  

Em 2005, o governo liderado pelo PS procurou reforçar o sistema científico através de medidas 

de apoio regular e de base competitiva ao trabalho dos investigadores. Este reforço do sistema 

científico foi inscrito num “Compromisso com a Ciência para o Futuro de Portugal”, um 

documento onde o governo, diagnosticando um “atraso científico e tecnológico” face a outros 

“países mais desenvolvidos”, afirmou a importância da ciência nas políticas públicas: 

“Importa reiterar essa prioridade e contribuir, com caráter de urgência, para a 

superação do nosso atraso científico e tecnológico face aos países mais desenvolvidos. 

(…) Sabemos que os recursos públicos investidos sob rigorosa avaliação internacional 

são fonte de conhecimento novo, de formação avançada de novos recursos humanos 

para a sociedade e a economia e de ideias e processos que, cada vez mais 

rapidamente, resultam em inovação empresarial, modernização das instituições, 

qualidade de vida, competitividade externa e melhor emprego” (Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, 2006, pp. 3-4).  

Nesse “Compromisso” foram inscritas um conjunto de “metas quantificadas (…) definidas 

pelos indicadores que medem, internacionalmente, o grau de desenvolvimento científico e 

tecnológico dos países” (idem), entre as quais:  

 “Fazer crescer em 50% os recursos humanos em I&D e a produção científica 

referenciada internacionalmente; 

                                                           
41 Neste âmbito, o Conselho Superior de Ciência e Tecnologia, considerado pelo legislador como num estado de 

“quase paralisia” foi dotado de novo enquadramento legal e recebeu a nova designação de “Conselho Superior de 

Ciência, Tecnologia e Inovação”. Ao conselho competia pronunciar-se sobre “todas as questões de política científica 

e tecnológica e de políticas de incentivo à inovação” e incluía representantes do Ministro da Ciência e do Ensino 

Superior, dos Laboratórios do Estado, das instituições de ensino superior, associações industriais, etc. (Decreto-Lei 

n.º 150/2003 de 11 de julho).  
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 Fazer crescer para 1500 por ano o número de doutoramentos em Portugal e no 

estrangeiro; 

 Triplicar o esforço privado em I&D empresarial (…); 

 Duplicar o investimento público em I&D, de forma a atingir 1% do PIB; 

 Promover a criação e o preenchimento progressivo, de forma competitiva, de 1000 

lugares adicionais para I&D no Estado (…); 

 Triplicar o número de patentes registadas” (Lei n.º 52/2005 de 31 de agosto).  

A abordagem escolhida por estes governos parece acentuar as medidas de apoio indireto e os 

processos de avaliação internacional, através da definição e afirmação de orientações políticas 

para a ciência e a definição de objetivos estratégicos precisos. Neste contexto, reportando-me 

ao quadro legal, interessa reinterpretar a utilização do conceito de “desgovernamentalização” 

por parte do legislador. De facto, considerando a definição de metas precisas de ação e os 

programas desenvolvidos, a “desgovernamentalização” não parece corresponder a uma 

retirada ou recuo por parte do Estado na provisão de meios ao sistema científico; quando 

muito, poderá ter sido utilizada pelo legislador com o propósito de acentuar a intenção de 

envolver cientistas e investigadores em cargos de gestão científica – como parece ser a 

intenção no que se refere ao Conselho Superior de Ciência e Tecnologia e à importância 

atribuída aos processos de avaliação entre pares.   

 

3.2.3. Um modelo de prestação de contas 

Os governos apoiados pelo PSD entre 2002 e 2005 introduziram novos conceitos no texto 

legislativo, tais como excelência, qualidade, mérito e inovação, configurando um discurso que, 

de acordo com Pereira (2004),  

“não é apenas reflexo de uma orientação geral de cariz mais neoliberal (…) mas 

também de um diferente entendimento no modelo de prestação de contas do setor 

público de investigação, que coloca ênfase nos impactos diretos da investigação” 

(idem, p. 14).  

Foi possível identificar dois eixos centrais em torno dos quais se organizaram as medidas 

políticas destes dois governos: o estabelecimento de um novo enquadramento para a ciência 

no domínio geral das políticas públicas, relacionado com a ênfase nos impactos diretos da 

investigação, e a implementação de um modelo de prestação de contas das instituições 

públicas de ciência. 

Em primeiro lugar, os governos do PSD caracterizaram-se pela valorização da ciência como um 

produto que deverá ter impacto direto sobre o desenvolvimento económico do país. Como 

consequência, verificou-se um renovado esforço em desenvolver programas de apoio ao 

estabelecimento de pontes entre as empresas e as instituições de I&D, sendo possível 

mencionar, a título de exemplo, o sistema de incentivos à criação de núcleos de investigação e 

desenvolvimento tecnológico no setor empresarial (Portaria n.º 441/2003 de 28 de maio); o 

Programa IDEIA (Portaria n.º 16/2003 de 9 de janeiro) e o programa de bolsas de 

doutoramento em empresas (Despacho n.º 3037/2004 de 11 de fevereiro de 2004).  
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Em segundo lugar, em 2002 foi criado o Ministério da Ciência e do Ensino Superior (MCES), 

integrando as valências do MCT e dos serviços do Ministério da Educação respeitantes ao 

Ensino Superior (Decreto-Lei n.º 205/2002 de 7 de outubro). Esta medida visou “reforçar as 

sinergias entre ensino e investigação”, argumentando-se que  

“a definição, a execução e a avaliação da política de ciência encontram-se intimamente 

articuladas com a política para o ensino superior, desde logo no plano administrativo” 

(Decreto-Lei n.º 205/2002 de 7 de outubro).  

Graças a esta medida, os centros e unidades de I&D viram-se envolvidas no processo de 

prestação de contas no domínio do ensino superior, pois a classificação obtida nas avaliações 

conduzidas pela FCT passou a integrar os indicadores de desempenho que compõem a fórmula 

do financiamento base do Estado às universidades (Lei n.º 37/2003 de 22 de agosto).  

Na procura de implementação de um novo modelo de prestação de contas, os governos 

apoiados pelo PSD procuraram implementar um novo modelo de financiamento dos centros e 

unidades de I&D, num processo que visou  

“redirecionar e adequar o Sistema Científico, Tecnológico e de Inovação em função [da] 

nova realidade competitiva e da necessidade de promover o conhecimento científico, 

pelas suas consequências positivas na vida cultural, social e económica do País. Com 

vista a atingir este desafio, importa repensar e redefinir o modelo de financiamento 

subjacente às Unidades de Investigação” (Ministério da Ciência e do Ensino Superior, 

2004).  

Assim, “o Governo [fez] uma aposta clara na cultura do mérito e da excelência” (Ministério da 

Ciência e do Ensino Superior, 2004), propondo novos critérios de avaliação dos centros e 

unidades de I&D que passavam, nomeadamente:  

 Pela aposta em unidades de maiores dimensões, na definição de áreas prioritárias de 

investigação por parte da administração central;  

 Na utilização de indicadores bibliométricos para avaliação do desempenho científico dos 

centros e unidades de I&D;  

 No enfoque nos resultados e não no tempo dedicado pelos investigadores para efeitos de 

elegibilidade; 

 Na ausência de financiamento programático (idem).  

Este modelo pressupunha a introdução de índices de atividade científica e de transferência de 

tecnologia, que não se sobreporiam nem substituiriam a avaliação externa internacional, 

considerados antes como  

“aferidores da posição relativa que ocupa o Grupo, o Centro ou a Instituição em 

relação à média das Unidades de I&D congéneres que concorrem no mesmo modelo de 

financiamento” (idem, ibidem).  

A introdução destes índices de aferição da atividade científica apelava à mobilização de 

informação variada, desde artigos publicados em revistas internacionais ao seu impacto de 

citação, bem como a capacidade de proporcionar formação avançada em instituições do 

ensino superior e em “ambiente empresarial”.  
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Figura 2 Índices de atividade científica e de transferência de tecnologia 

  
Fonte: Ministério da Ciência e Ensino Superior (2004) 

Em 2004, o governo do PSD criou ainda o Estímulo à Excelência, um prémio atribuído a um 

investigador residente em Portugal com um “curriculum vitae de excecional mérito no 

respetivo domínio de investigação” (Despacho da Ministra da Ciência e do Ensino Superior de 6 

de agosto de 2004). Na sequência desse prémio, gerido pela FCT, a instituição de acolhimento 

do investigador recebia um financiamento extra destinado a atividades de investigação e 

divulgação científica.  

Estas medidas do MCES suscitaram um animado debate junto da comunidade científica, tendo 

sido questionadas nomeadamente junto do Conselho dos Centros de Investigação em Ciências 

Sociais e Humanas pelo facto de a avaliação passar a ser iminentemente quantitativa e a 

dificuldade de aplicação de alguns dos critérios nas áreas das ciências sociais, defendendo o 

Conselho se daí decorrem “consequências de extrema gravidade para o sistema científico 

nacional no seu conjunto” (idem, 2004). O Conselho Nacional de Educação manifestou 

algumas reservas em relação a este processo, por considerar que, no que se refere ao 

financiamento, se poderiam acentuar  

“desequilíbrios significativos numa realidade institucional também ela muito diversa — 

tanto mais quanto é notória a secundarização das Universidades, onde se faz, hoje, 

50% da investigação nacional” (Conselho Nacional de Educação, 2004).  

Como consequência deste debate, foram introduzidas algumas alterações no modelo 

implementado, designadamente a remoção da definição de áreas prioritárias e a utilização dos 

indicadores bibliométricos apenas como elemento complementar de avaliação e sem impacto 

direto no financiamento.  

 

4. Síntese: tendências no quadro legal das políticas públicas de ciência 
Este ponto tem como objetivo produzir uma síntese reflexiva sobre descrição da evolução do 

quadro legal das políticas públicas de ciência em Portugal entre 1960 e 2007. Pese embora as 

limitações que esta análise comporta - pelo facto de não refletir o “Estado” e as suas políticas, 

nem as efetivas práticas dos atores, e considerando ainda que a sucessiva publicação de peças 

legislativas se traduz, por vezes, em sobreposições e contradições, - foi possível observar 

quatro tendências nos processos de regulação por parte do Estado nas políticas públicas de 

ciência.  
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Primeira tendência: a contínua e crescente relevância da política pública de ciência 

A primeira tendência prende-se com a crescente e contínua atenção que a ciência mereceu no 

quadro legal das políticas públicas em cada um dos períodos analisados, apesar das 

especificidades de cada governo. Os indicadores quantitativos apresentados, como a evolução 

das dotações orçamentais públicas para I&D, o aumento da despesa em I&D em percentagem 

do PIB ou o aumento dos ETI em permilagem da população ativa, constituem disso bons 

exemplos. A progressiva elevação do estatuto político-governamental da ciência, que começou 

por ser tratada ao nível de grupos e missões (no período do Estado Novo) até que ascendeu ao 

estatuto de Ministério, também é reveladora dessa crescente importância atribuída à ciência.  

  

Segunda tendência: a ambiguidade na relação entre a universidade e a ciência 

A segunda tendência consiste na presença de uma ambiguidade, e por vezes conflitualidade, 

na relação entre a ciência e o ensino superior. Muito embora esta análise não tenha incidido 

sobre a evolução do quadro legal das questões relativas ao ensino superior, foram detetados 

alguns sinais dessa ambiguidade.  

Um primeiro sinal consiste na evolução das tutelas ministeriais da ciência. Em certos governos 

as políticas públicas de ciência estiveram sob a tutela do Ministério da Educação, incluindo o 

ensino superior; noutros governos, acentuando a dimensão económica da aplicação da ciência, 

estiveram integradas no Ministério do Planeamento e da Administração do Território; em 1995 

foi criado um MCT, enfatizando a autonomia da investigação em relação a outros domínios das 

políticas públicas. No último período analisado, a opção consistiu em associar na mesma tutela 

o ensino superior e a ciência.  

Um segundo sinal presente nos diplomas normativos prende-se com a opção em integrar os 

centros e unidades de I&D como unidades orgânicas das universidades. Este fenómeno, 

manifesto no período mais recente na evolução do quadro legal analisado, coloca o debate da 

produção de uma investigação autónoma em relação às políticas do ensino, nomeadamente, 

ao ensino superior universitário.  

Finalmente, o terceiro sinal respeita à definição de instrumentos para o financiamento da 

ciência e a evolução positiva das dotações orçamentais para a ciência, em contraste com a 

evolução registada no domínio do ensino superior. Tal como referido, este fenómeno tem 

gerado controvérsia por parte de altos responsáveis da academia, que apontam para o facto 

do crescimento do financiamento para a ciência ter sido feito no quadro de um cenário de 

“suborçamentação do ensino superior” (ver nota de rodapé 37).  
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Terceira tendência: a evolução dos modos de regulação 

A terceira tendência está relacionada com a constatação da existência de diferentes modos de 

regulação subjacentes ao quadro legal. Desde logo, a preferência por modos de regulação de 

tipo burocrático é possível apontar os seguintes exemplos resultantes da análise do quadro 

legal:  

 Durante o Estado Novo, apesar da “relativa ausência” do Estado aqui mencionada, a 

desvalorização da produção científica em geral e no espaço universitário em particular, 

associada a uma nomeação baseada na confiança política dos dirigentes das instituições 

científicas, configurou o que Lima (2011) designou por uma “centralizada e fortemente 

articulada administração (…) com base numa ideologia política não democrática”.  

 Em meados dos anos 1980 assistiu-se a um aumento e sofisticação da regulamentação do 

sistema científico, nos domínios do enquadramento e de definição da atividade científica, 

incidindo sobre a criação de instrumentos de financiamento e de agências 

governamentais com responsabilidades no domínio da ciência, que levaram Maria 

Eduarda Gonçalves (1991) a referir-se a uma tentativa de governamentalização.  

Foi ainda possível denotar uma evolução progressiva para a emergência de novos modos de 

regulação no terceiro período identificado. Neste âmbito, posso evocar a aposta na criação de 

modos de regulação baseados em processos de avaliação, preferencialmente entre pares e de 

caráter internacional; ao desenvolvimento de modelos de prestação de contas e em 

mecanismos de responsabilização pelos resultados; ao aumento das medidas de apoio indireto 

à atividade científica e processos de competição aberta para captação de financiamento.  

 

Quarta tendência: os processos de regulação transnacional 

A quarta tendência refere-se aos processos de regulação transnacional, tendo sido possível 

observar alguns indicadores relativos à importância da ação de instâncias supranacionais na 

definição dos modos de regulação do sistema científico nacional:  

 O processo de criação da JNICT em 1967, para o qual terá contribuído a OCDE, tal como é 

possível observar no ato legislativo fundador da agência (Decreto-Lei n.º 47791 de 11 de 

julho de 1967);  

 A criação de um orçamento de ciência e tecnologia no final dos anos 1980 justificada pela 

necessidade de gerir de forma mais articulada os fundos comunitários e atendendo às 

referências da OCDE sobre a “lacuna grave [d]a ausência de tal instrumento” (Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 4/87);  

 A inscrição da ciência com prioritária nas políticas públicas, em meados dos anos 1990, no 

sentido de recuperar do atraso científico do país evocado por comparação com outros 

países ocidentais, mais desenvolvidos;  

 A semelhança entre os modos de governação da Comissão Europeia no domínio da 

investigação, que enfatizam criação de medidas de apoio indireto à atividade científica, 

baseadas em processos de avaliação externa internacional, e as opções nacionais neste 

domínio.  
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Em síntese, e apesar dos condicionalismos interpretativos que este tipo de análise comporta, a 

evolução do quadro legal das políticas públicas de ciência em Portugal, entre 1960 e 2007, 

revela a influência de diferentes tendências de regulação por parte do Estado. Estes 

dispositivos e modos de regulação contextualizam, num plano geral, a análise da ação das 

estruturas de regulação sobre a qual versa Parte II da tese: o Centro de Investigação 

Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian, o Instituto de Inovação Educacional e a 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia e as Unidades de I&D em Ciências e Políticas da 

Educação. 
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Parte II 

Regulação de controlo: estruturas de regulação da 

investigação educacional em Portugal (1960-2007) 
 

A Parte II desta tese é dedicada ao estudo da evolução dos modos de regulação de controlo da 

investigação educacional, dando a conhecer a ação das estruturas concebidas para orientar a 

atividade científica e selecionadas, pelo seu valor heurístico, como particularmente 

pertinentes para este estudo. Para tal, organizei esta Parte II em quatro capítulos. 

O Capítulo 3 diz respeito às técnicas de recolha e análise dos dados de que me socorri para o 

estudo da evolução dos modos de regulação de controlo da investigação educacional entre 

1960 e 2007. Procurarei justificar as opções em torno da utilização da análise documental e da 

entrevista, dando conta da estratégia geral de análise dos dados. 

O Capítulo 4 refere-se à ação do Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Tratando-se de uma estrutura que funcionou sob a égide de uma fundação 

privada, e portanto por não se constituir como uma estrutura de regulação do Estado, o 

estudo da sua ação mostrou que definiu caminhos para o estabelecimento, orientado e 

sustentado, da investigação educacional em Portugal, recordando que nem toda a regulação 

de controlo é necessariamente estatal. Importa sublinhar que, das três estruturas estudadas, 

esta é a única que assumiu uma vocação específica para a produção de conhecimento; de 

facto, as outras duas estruturas foram destinadas sobretudo a promover e apoiar a 

investigação realizada noutros contextos.  

O Capítulo 5 centra-se na intervenção do Instituto de Inovação Educacional, uma agência 

pública criada com responsabilidades específica no âmbito da investigação educacional. 

Assumindo-se no plano normativo-jurídico como estrutura de regulação de controlo, 

interessava perceber como, no plano da ação, o IIE constituiu como instância de regulação da 

investigação educacional, quais os modos de regulação desencadeados, seu alcance e 

limitações. 

O Capítulo 6 reporta à Fundação para a Ciência e a Tecnologia e as Unidades de I&D em 

Ciências e Políticas da Educação. Sendo a ação FCT transversal a diversas áreas científicas, 

procurarei demonstrar a centralidade que veio a adquirir no sistema científico em geral e no 

domínio das Unidades de I&D em Ciências e Políticas da Educação em particular, dando conta 

do instrumento de regulação privilegiado: a avaliação da atividade científica.  
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Capítulo 3 

Técnicas de recolha e análise dos dados 
 

Este capítulo destina-se a apresentar as técnicas de recolha e análise dos dados tendo em vista 

a caracterização do processo de construção das políticas de investigação educacional em 

Portugal, pondo em evidência a evolução dos modos de regulação pelo Estado e dando conta 

dos processos de regulação de controlo e institucional. Como referi na Introdução, para a 

condução deste trabalho empírico defini o intervalo temporal compreendido entre 1960 e 

2007, que compreende a publicação das primeiras medidas legislativas que conduziram à 

emergência de política pública de ciência e a publicação da iniciativa “Compromisso com a 

Ciência para o Futuro de Portugal”. Neste recorte, a estratégia de investigação foi desenvolvida 

em duas fases.  

Na primeira fase efetuar um mapeamento das principiais medidas normativo- legais levadas a 

cabo pelo Estado nos últimos cinquenta anos, no domínio da ciência em geral e da 

investigação educacional em particular, cujo resultado foi apresentado no Capítulo 2. Na 

segunda fase, o trabalho empírico incidiu sobre três estruturas consideradas particularmente 

pertinentes para a análise das políticas de investigação educacional, selecionadas em função 

do seu potencial heurístico. Nesta fase, que decorreu entre 2009 e 2010, recorri à pesquisa e 

análise documental e à entrevista a atores envolvidos nas estruturas em estudo. Com o 

recurso combinado à entrevista e à análise documental procurei conferir maior consistência ao 

estudo mobilizando múltiplas fontes de evidência e assegurando um mecanismo de 

triangulação metodológica de dados (Yin, 1989).  

Neste capítulo procurarei dar conta de forma detalhada da utilização das técnicas de recolha 

de dados mobilizadas nesta fase do trabalho empírico, bem como das orientações gerais 

seguidas para a análise dos dados, procurando que esta descrição se constitua como um 

método de fiabilidade e fidelidade do estudo.  

 

1. Análise documental  
A análise documental foi convocada com o objetivo de identificar artefactos físicos ou 

documentos que permitissem obter dados relevantes para atingir os objetivos da investigação, 

ou seja, para identificar e caracterizar estruturas de regulação de controlo da investigação 

educacional em Portugal (Quivy & Campenhoudt, 1998). A tabela que se segue dá conta das 

principais fontes mobilizadas para cada uma das estruturas de regulação estudadas.  
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Tabela 7 Principais fontes documentais 

Estruturas de regulação Principais Fontes  

Centro de Investigação 
Pedagógica (CIP) da Fundação 
Calouste Gulbenkian (FCG) 

 Editoriais do Boletim Bibliográfico e Informativo (1964-1972) e do Boletim 
Bibliografia e Informação (1972-1973); 

 Atas do Conselho de Administração da FCG (1963-1979)42.  

Instituto de Inovação 
Educacional (IIE) 

 Legislação publicada em Diário da República respeitante ao IIE; 

 Planos e relatórios de atividade, materiais de divulgação e documentos 
internos; 

 Literatura produzida a propósito da ação do IIE, incluindo edições próprias; 

 Revista Inovação (1988- 2001).  

Unidades de I&D em Ciências e 
Políticas da Educação (UIDCE) 

 Portal Diário da República Eletrónico (http://www.dre.pt/); 

 Portal do Governo de Portugal (http://www.portugal.gov.pt); 

 Portal da investigação da Comissão Europeia 
(http://ec.europa.eu/research/); 

 Portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(http://www.mctes.pt/); 

 Portal da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://alfa.fct.mctes.pt/); 

 Portal do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(http://www.gpeari.mctes.pt/). 

 Relatórios científicos das UIDCE de 2007;  

 Portal da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (http://alfa.fct.mctes.pt/): 

 Base de Dados de Projetos Aprovados em Concursos antes de 1999 
<http://www.fct.mctes.pt//projectos/proj98/index.html>  

 Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em 
Todos os Domínios Científicos - Concurso de 1999/2000 - Projetos 
aprovados <http://www.fct.mctes.pt//projectos/pub/2000/index.asp>  

 Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em 
Todos os Domínios Científicos - Concurso de 2001 - Projetos aprovados 
<http://www.fct.mctes.pt//projectos/pub/2001/index.asp>  

 Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em 
Todos os Domínios Científicos - Concurso de 2002 - Projetos aprovados 
<http://www.fct.mctes.pt/projectos/pub/2002/index.asp>  

 Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em 
Todos os Domínios Científicos - Concurso de 2004- Projetos aprovados 
<http://www.fct.mctes.pt/projectos/pub/2004/painel_result/default.asp?i
dconcurso=5>  

 Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em 
Todos os Domínios Científicos - Concurso de 2006- Projetos aprovados 
<http://www.fct.mctes.pt/projectos/pub/2006/Painel_Result/default.asp?i
dconcurso=44>   

 Páginas de internet das UIDCE. 

 

Em relação à sua natureza, e de acordo com Afonso (2005), a análise documental incidiu sobre 

dois tipos de documentos: documentos oficiais e documentos públicos. No que se refere aos 

documentos oficiais, recorri a um conjunto alargado de fontes, incluindo o Diário da República, 

as estatísticas e publicações oficiais do GPEARI do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (MCTES), os portais da internet de agências que operam no âmbito da ciência, planos 

e relatórios de atividades, materiais de divulgação e outros documentos internos produzidos 

pelas agências identificadas. No que se refere aos documentos públicos mobilizei editoriais de 

                                                           
42 As cópias das Atas do Conselho de Administração da FCG foram gentilmente cedidas pelo Professor Doutor Jorge 
Ramos do Ó. 

http://www.mctes.pt/
http://alfa.fct.mctes.pt/
http://alfa.fct.mctes.pt/
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publicações científicas, edições ou publicações científicas produzidas a propósito da ação das 

estruturas em estudo. Tendencialmente, estes documentos constituíram-se como fontes 

secundárias, no sentido em que comportam já uma certa interpretação da ação e dos 

contextos em estudo (Bell, 2002).  

Muito embora tendo como objetivo a constituição e análise de um corpus documental que 

permitisse caracterizar processos de regulação de controlo, a análise documental incidiu sobre 

diferentes fontes e tipos de documentos, atendendo às estruturas em estudo. Estas variações 

explicam-se quer em função da natureza da estrutura (mais ou menos formalizada e 

institucionalizada), quer do acesso às fontes e da existência de documentos pertinentes para 

os objetivos do estudo.  

 

1.1. Documentos sobre o Centro de Investigação Pedagógica 

As fontes selecionadas para o trabalho sobre o CIP foram interrogadas no sentido de obter 

informação sobre a sua ação científica, designadamente nas seguintes dimensões analíticas:  

 Compreender como era concebido o papel e a importância do CIP ao nível do conselho 

de administração da FCG, bem como as motivações para a sua criação;  

 Captar orientações da atividade científica do CIP (nomeadamente sobre a criação de 

linhas de investigação, sobre a decisão de realização dos projetos de investigação, 

sobre os processos de recrutamento e formação de investigadores e sobre a difusão 

da atividade científica);  

 Identificar investigadores e orientações científicas;  

 Perceber as relações existentes entre a administração central do Estado e o mundo 

académico.  

Neste contexto, identifiquei duas fontes essenciais:  

 Editoriais do Boletim Bibliográfico e Informativo (1964-1972) e do Boletim Bibliografia 

e Informação (1972-1973) que corresponderam no total a dezoito volumes;  

 Atas do Conselho de Administração da FCG (1963-1979): foram identificadas cento e 

sessenta e sete atas com conteúdo relativo ao CIP (Anexo 1).  

Foi ainda importante o trabalho conduzido por Nóvoa e Ó (2007) sobre a atividade da 

Fundação Calouste Gulbenkian no domínio da educação, que incluiu uma incursão empírica 

sobre a vida do CIP.  

 

1.2. Documentos sobre o Instituto de Inovação Educacional  

A análise documental sobre o IIE foi dirigida no sentido de obter informação acerca das 

seguintes dimensões analíticas: 

 Motivos e fundamentos para a criação do IIE e evolução do seu papel durante o período 

da sua existência;  
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 Alcance e limitações dos instrumentos de regulação da investigação educacional, 

nomeadamente pela procura em influenciar a agenda científica.  

A análise documental sobre a ação regulatória do IIE incidiu sobre três tipos de fontes:  

 Legislação relativa à criação e extinção do Instituto, compreendendo também despachos 

normativos considerados relevantes para a caracterização da ação do IIE.  

 Publicações do IIE relativas à sua ação, nomeadamente planos e relatórios de atividade, 

materiais de divulgação e documentos internos;  

 Literatura produzida a propósito da ação do IIE, incluindo edições próprias e alguma 

“literatura cinzenta”, sendo de destacar dois tipos de documentos:  

 Documentos relativos aos projetos de investigação apoiados pelo IIE, onde incluo um 

texto de António Nóvoa, publicado pelo IIE e apresentado no Fórum de Projetos de 

Inovação e Investigação em 1995, onde o autor analisa sessenta e sete projetos de 

investigação financiados pelo IIE nos concursos de apoio a projetos de investigação de 

1989, 1991, 1993 e 1994 (Nóvoa, 1996); um relatório interno do IIE onde constam 

referências aos projetos apoiados entre 1993 e 1999 designado “O Papel do IIE na 

investigação educacional em Portugal”; a dissertação de mestrado de Judite Correia da 

Silva que incluiu uma análise dos projetos apoiados pelo IIE entre 1996 e 2001 (Silva, 

2006);  

 Os editorais e artigos publicados na Revista INOVAÇÃO.  

Em relação aos projetos de investigação, centrei-me no estudo das características dos projetos 

apoiados, consideradas como preferenciais para o apoio financeiro prestado e transportadoras 

dos referenciais definidos pelo IIE sobre o que deviam ser projetos de investigação em 

educação. Não tendo sido possível localizar e identificar uma fonte primária relativa às 

candidaturas e projetos aprovados, socorri-me da informação já existente e tratada.  

No que se refere à Revista INOVAÇÃO, uma edição do IIE publicada entre 1988 e 2002, a 

análise foi inicialmente sugerida por um entrevistado que se referiu à revista como um 

indicador das “políticas de investigação do IIE”. Um excerto do Editorial do derradeiro número 

da revista publicado em 2002 da autoria da última presidente do IIE ilustra, de modo exemplar, 

esta ideia:  

“Ao longo dos seus 14 anos de vida e embora sofrendo, naturalmente, mudanças 

várias, [a Revista INOVAÇÃO] manteve-se fiel a uma perspetiva de intervenção 

educativa, ‘promovendo a comunicação entre a comunidade científica e pedagógica’ 

(PATRÍCIO, Manuel Ferreira, 1988, ‘Apresentação’, INOVAÇÃO, vol. 1, n.º 1), 

procurando instituir-se como ‘um espaço de reflexão e de inovação sobre a atualidade 

em educação’ (COELHO ROSA, Joaquim, 1990, ‘Editorial’, INOVAÇÃO, vol. 3, n.º 1-2), 

como ‘um espaço para os investigadores e todos os que refletem sobre as estratégias e 

práticas educativas interagirem por escrito com os diversos atores de educação’ 

(CAMPOS, Bártolo Paiva, 1993, ‘Editorial’, INOVAÇÃO, vol. 6, n.º 1) e como ‘um 

instrumento de aproximação e cooperação entre a escola e a investigação’ 

(BREDERODE SANTOS, Maria Emília, 1997)” (Brederode Santos, 2002, p. 1). 
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Tomando como referência estas palavras, justificava-se uma atenção detalhada a esta 

publicação, pois os diferentes enfoques da política editorial pareciam constituir um indicador 

das conceções dominantes sobre o papel do IIE no domínio das políticas públicas de 

investigação educacional: ora como um meio de comunicação, ora como uma publicação 

tendencialmente mais académica, ora ainda como um veículo de mediação e cooperação entre 

a escola e a investigação. Nesse sentido, desencadeei uma análise mais detalhada à Revista 

INOVAÇÃO, visando dois exercícios analíticos específicos:  

 Analisar os editoriais das edições da Revista INOVAÇÃO, para identificar referências ao 

papel do IIE na regulação da investigação educacional;  

 Analisar os artigos publicados na revista, centrando-me, em particular:  

 Nas temáticas abordadas, com o objetivo de verificar a sua relação com orientações ou 

momentos da política educativa;  

 Na instituição de pertença dos autores, no sentido de averiguar a tendência para que a 

revista fosse mais académica (através da predominância de autores do ensino 

superior), prática (nomeadamente pelas autorias assumidas por docentes do ensino 

básico e secundário) ou ainda da “administração do Ministério” ou próprio IIE, 

enquanto autor de investigação educacional.  

Para qualquer um destes exercícios, procurei ainda analisar a existência de diferenças ao longo 

do tempo, nomeadamente dando conta de quatro períodos correspondentes a quatro 

presidências distintas: 1987-1989, que corresponde ao período da presidência de Manuel 

Ferreira Patrício; 1990-1993, que corresponde ao período da presidência de Joaquim Coelho 

Rosa; 1993-1997, que corresponde ao período da presidência de Bártolo Paiva Campos; 1997-

2002, que corresponde ao período da presidência de Maria Emília Brederode Santos. Foram 

considerados para efeitos desta análise o total dos quinze volumes publicados pela Revista 

INOVAÇÃO, incluindo duzentos e oitenta e quatro artigos e trezentos e dezasseis autores 

(Anexo 2).  

Tabela 8 Números e artigos publicados na Revista INOVAÇÃO 

Anos Artigos  
publicados  

Números  
editados * 

1988 5 1 
1989 25 5 
1990 31 4 
1991 23 3 
1992 19 3 
1993 22 3 
1994 13 2 
1995 20 3 
1996 16 3 
1997 16 3 
1998 28 3 
1999 28 3 
2000 16 3 
2001 11 2 
2002 11 3 
Total  284 44 
*- Inclui números especiais  
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Quanto às instituições de pertença dos autores, foram consideradas as seguintes categorias 

(exclusivas para cada autor e atribuídas de acordo com a informação disponibilizada pelo 

próprio artigo):  

Tabela 9 Instituição profissional de pertença dos autores dos artigos da Revista INOVAÇÃO 

Categorias 

Ensino superior 
Ensino Superior Politécnico (incluindo Escolas Superiores de Educação) 
Ensino Superior Universitário 
Ensino Superior sem unidade orgânica de educação 
Ensino Superior Estrangeiro 

Ensino Básico e Secundário 
Docente de escola do ensino básico ou secundário 

Administração do Estado 
Ministério da Educação e seus organismos centrais 
IIE 

Outro 

 

Quanto às temáticas dos artigos, foi criado um sistema de categorização emergente: comecei 

por analisar o título e o resumo do artigo, procurando identificar uma temática de investigação 

central. A tabela que se segue dá conta das categorias utilizadas.  

Tabela 10 Categorias temáticas dos artigos da Revista INOVAÇÃO 

Categorias 

Administração educacional (inclui políticas educativas, administração escolar e reforma educativa, projeto 
educativo, qualidade das escolas)  
Avaliação 
Desenvolvimento curricular (inclui temáticas relacionadas com desenvolvimento curricular, currículo, inovação, 
inovação curricular, interdisciplinaridade, área escola) 
Desenvolvimento pessoal e social (inclui formação cívica, educação para a cidadania, educação intercultural, 
educação para a saúde, educação inclusiva) 
Didática das línguas e ciências sociais 
Didática das ciências  
Educação pré-escolar 
Educação tecnológica 
Formação de adultos (inclui formação profissional) 
Formação de professores (inclui relação pedagógica, disciplina e indisciplina, pedagogia do ensino superior, 
eficácia pedagógica)  
Psicologia da educação 
(inclui etologia, estratégias de ensino-aprendizagem)  
Sociologia da educação (inclui demografia, população escolar, sistema educativo) 
Tecnologias educativas 
Outros (inclui filosofia da educação, história da educação, investigação educacional, formação artística e 
educação especial) 

 

Esta categorização obedeceu a três orientações fundamentais. Em primeiro lugar, não pareceu 

necessária a utilização de um critério de exclusividade; por isso, cada vez que um artigo 

parecia apelar à interceção de duas ou mais áreas de investigação, foi categorizado ambas as 

vezes. Em segundo lugar, procurei associar áreas consoante a sua frequência e temática geral. 

Os temas “formação artística”, “história da educação” e “educação especial” foram 

identificadas com menos frequência e agrupados na categoria “outros”; áreas com alguma 

semelhança temática foram também agrupadas como é o caso do “Desenvolvimento pessoal e 

social, formação cívica e educação intercultural”. Em terceiro lugar, mantive-me atenta à 
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possibilidade das temáticas dos artigos refletirem preocupações sobre políticas educativas 

específicas que ganhavam maior peso em determinados momentos. Esse foi, por exemplo, o 

caso da “avaliação”, da “administração escolar” e das questões relacionadas com o 

desenvolvimento pessoal e social, com números temáticos especialmente dedicados a essas 

temáticas e que, naturalmente, se refletiram numa categorização própria.  

 

1.3. Documentos sobre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e as Unidades de 

I&D em Ciências e Políticas da Educação 

A análise documental sobre a FCT e as UIDCE43 foi conduzida em torno de duas orientações. 

Em primeiro lugar, tendo o mapeamento das estruturas concebidas para orientar a atividade 

científica revelado a crescente importância que a FCT assumiu no sistema científico, importava 

perceber os instrumentos, técnicas e ferramentas de regulação privilegiados por esta agência. 

Em segundo lugar, não se tratando de uma agência vocacionada especificamente para a 

investigação educacional, deveria ser capaz de recolher dados que permitissem perceber como 

é recebida a ação da FCT junto das UIDCE.  

Para a caracterização da FCT como estrutura institucional de regulação e das UIDCE como 

unidades do sistema científico onde se realiza investigação educacional e a quem se dirige 

preferencialmente a ação da FCT, centrei-me em cinco fontes documentais essenciais: 

 Legislação publicada em Diário da República respeitante à FCT e a centros e unidades de 

I&D; 

 Portal da FCT;  

 Relatórios científicos das UIDCE de 2007 do programa plurianual de financiamento da 

FCT44;  

 Base de dados de projetos aprovados em concursos de projetos de I&D da FCT; 

 Relatórios da avaliação conduzida pela FCT às UIDCE no quadro do programa plurianual 

de 2002 e 2007 45.  

A legislação e o portal da FCT foram interpelados no sentido de identificar modos de regulação 

da atividade científica, tendo centrado a recolha e análise de dados nos programas de apoio 

financeiro e de avaliação às UIDCE. A legislação derivou essencialmente do mapeamento das 

principais medidas do Estado nos últimos cinquenta anos no domínio da ciência em geral e da 

investigação educacional em particular anteriormente mencionado. Do portal da FCT mobilizei 

um conjunto muito variado de documentos dos quais destaco: regulamentos do programa de 

financiamento plurianual de centros e unidades de I&D; regulamentos e documentos sobre os 

concursos de projetos de I&D; documentação relativa ao processo de avaliação das UIDCE; e, 

                                                           
43 Unidades de I&D em Ciências e Políticas da Educação. Recordo que “Ciências e Políticas da Educação” 
corresponde à designação utilizada pela FCT para as instituições de investigação e desenvolvimento financiadas no 
âmbito do Programa de Financiamento Plurianual de 2007 dedicadas à investigação educacional.  

44 As características do programa plurianual de financiamento da FCT serão apresentadas no Capítulo 6.  

45 Em 2002 o processo de avaliação incidiu sobre o triénio 1999/2001, a avaliação decorreu entre 2002 e 2004 e os 
resultados foram publicados em 2005); em 2007 concurso plurianual recaiu sobre o triénio 2003/2006 e os 
resultados foram divulgados em 2008.  
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por fim, guiões e orientações da FCT para os avaliadores externos das candidaturas a projetos 

de I&D ou a financiamento no programa plurianual. 

Os relatórios científicos das UIDCE constituem um requisito para a candidatura à atribuição de 

financiamento no âmbito do programa plurianual. Tratam-se de formulários concebidos pela 

FCT que são preenchidos e submetidos pelos centros e unidades de I&D por via 

exclusivamente eletrónica desde 2007. É com base no reporte que as UIDCE fazem da sua 

atividade científica - que incluem estes documentos e visitas de avaliadores externos - que a 

FCT decide o montante do financiamento a atribuir a cada centro e unidade de I&D. 

Atendendo a estas características, estes documentos foram questionados em dois níveis.  

No primeiro nível, a análise dos relatórios científicos das UIDCE de 2007 foi conduzida na 

expetativa de identificar redes de investigadores que fossem ilustrativas de modos de 

regulação autónoma. Para tal, conduzi um exercício analítico das relações de coautoria entre 

investigadores das publicações mencionadas nos relatórios científico, cujos princípios teóricos 

e metodológicos se encontram descritos e justificados no Capítulo 7 desta tese. 

No segundo nível, os relatórios científicos foram interrogados enquanto ferramentas de 

regulação, i.e., enquanto dispositivos de nível micro da regulação do sistema científico e que 

são parte integrante do processo de avaliação que a FCT dirige aos centros e unidades de I&D 

que financia. A análise destes relatórios incidiu sobre modo como a conceção destes 

documentos por parte da FCT, - a sua estruturação, as dimensões da atividade científica que 

mencionam e as suas instruções de preenchimento - induzem e orientam a ação dos 

investigadores e, enfim, revelam modos de regulação do sistema científico ao nível das UIDCE. 

Importa ainda acrescentar que a opção pelos relatórios científicos do ano de 2007 se justifica 

por este corresponder ao último relatório científico produzido pelas UIDCE no recorte 

temporal selecionado para o trabalho empírico da tese.  

A utilização das bases de dados de projetos aprovados em concursos de projetos de I&D da 

FCT e dos relatórios científicos das UIDCE, ambos disponíveis no portal da FCT, merece uma 

descrição mais detalhada que farei nos pontos seguintes.  

 

1.3.1. Base de dados de projetos aprovados em concursos de projetos I&D da FCT 

As bases de dados de projetos de investigação na área das ciências da educação 46 

disponibilizam informação básica sobre os projetos aprovados para a obtenção de 

financiamento em concursos de projetos I&D da FCT. Estas bases de dados foram mobilizadas 

para identificar critérios de regulação da FCT em relação à investigação educacional. Nesse 

sentido, este procedimento visou os mesmos objetivos delineados para a análise dos projetos 

financiados pelo IIE: através da análise das características dos projetos apoiados, procurei 

apreender quais os referenciais mobilizados pela FCT sobre o que devem ser projetos de 

investigação e à luz dos quais produzem uma avaliação das candidaturas ao financiamento. 

Para esta análise, e contrário do que sucedeu para o caso do IIE, dispus de uma fonte primária 

                                                           
46 “Ciências da educação” foi a designação utilizada pela FCT no concurso de 2006 para os projetos realizados na 
área da educação. 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

107 

sobre os projetos de I&D aprovados, considerando que se encontram disponíveis para consulta 

no portal da FCT.  

A análise dos projetos de I&D apoiados na área das ciências da educação incidiu sobre o 

período de 1995 a 2006, o que correspondeu a oito concursos e a cento e vinte projetos de 

I&D (Anexo 3). O concurso de 1995 foi o primeiro a consagrar a área das ciências da educação 

e o ano de 2006 corresponde ao último concurso sobre o qual se dispunha de informação 

pública até 2007, data que representa o limite temporal sobre o qual incide esta tese. Centrei-

me nos concursos gerais, em todos os domínios científicos, excluindo desta análise os 

concursos de temas e domínio específicos, como por exemplo, os concursos relativo aos 

fatores de sucesso escolar no ensino básico e secundário. Esta opção deveu-se à necessidade 

de manter a possibilidade de situar os projetos do domínio das ciências da educação em 

relação aos restantes domínios científicos.  

Inspirando-me no trabalho conduzido por Nóvoa (1996) a propósito dos projetos apoiados 

pelo IIE, a análise dos dados relativos aos projetos financiados pela FCT foi organizada em seis 

categorias: 

 Enquadramento geral: informação genérica sobre os projetos aprovados e taxas de 

aprovação;  

 Financiamento: financiamento solicitado e atribuído e montantes por projeto;  

 Contextos de produção: principais entidades proponentes e distribuição geográfica;   

 Investigadores e equipas: áreas de filiação dos investigadores, dimensões e relações com 

outras equipas;  

 Objetivos: produção de investigação fundamental ou projetos de desenvolvimento social 

e ou de serviços.  

 Áreas temáticas dos projetos47. 

A definição das áreas temáticas dos projetos emergiu da análise da área de investigação dos 

investigadores responsáveis. Para tal, houve necessidade de consultar a base de dados da FCT 

sobre os centros e unidades de I&D, onde se disponibiliza a informação que cada investigador 

regista no seu domínio científico ou palavras-chave associadas aos seus interesses de 

investigação. No caso da descrição do registo ser vaga (por exemplo “ciências da educação”, 

“educação”), consultei a lista de pessoal docente ao abrigo do Decreto-Lei n.º 15/96, de 6 de 

março à data de 31/12/2007 disponibilizada pelo GPEARI, onde consta informação relativa ao 

grau académico e respetiva especialidade, assumido esse dado como a área científica 

específica de interesse do investigador. Assim, foram definidas nas seguintes categorias para 

as áreas temáticas dos projetos aprovados pela FCT entre 1995 e 2006: 

 

  

                                                           
47 Teria sido também interessante analisar a duração média dos projetos aprovados; contudo, esses dados apenas 
estão disponíveis para os concursos de 1995, 1996 e 1998 o que inviabilizou uma análise mais aprofundada e 
diacrónica. 



Capítulo 3 | Técnicas de recolha e análise dos dados 

108 

Tabela 11 Categorias das áreas temáticas dos projetos de I&D aprovados pela FCT entre 1995 e 2006 

Didática das ciências 

Didática da matemática 

Didática das línguas, português e história 

Ciências médicas/ Ciências da vida/ Ciências da saúde 

Desenvolvimento curricular 

Educação intercultural /Diversidade cultural/ Educação e culturas 

Engenharia eletrotécnica/ Engenharia informática/ Engenharia mecânica/ Engenharia química 

Formação de professores/ Identidades e práticas profissionais/ Formação e inovação profissional 

História da educação/ Educação comparada 

Políticas educativas/Administração educacional/Administração escolar 

Psicologia da educação 

Tecnologia educativa 

Sociologia da educação/ Sociologia da infância 

Outros 

 

Sobre esta categorização importa esclarecer os dois aspetos. Em primeiro lugar, cada projeto 

foi categorizado de acordo com um critério de exclusividade, atendendo à identificação de 

uma única área de investigação do investigador responsável. Em segundo lugar, houve áreas 

que foram associadas embora possam parecer muito diferenciadas; esse foi o caso das 

“engenharias” onde, mais do que a sua especificidade interna, interessava apurar a incursão 

de outras áreas científicas através da apresentação de projetos de investigação dentro da área 

das ciências da educação.  

 

1.3.2. Relatórios da avaliação conduzida pela FCT às UIDCE 

Os relatórios resultantes da avaliação conduzida pela FCT às UIDCE são da autoria dos 

membros dos painéis de avaliação, compostos por peritos internacionais selecionados pela 

própria FCT, e contêm o resultado do processo de avaliação com base no qual essa agência 

define o montante de financiamento a atribuir aos centros e unidades de I&D (FCT, 2007).  

Atendendo à avaliação como um exemplo típico de um instrumento de regulação, estes 

documentos foram interrogados enquanto ferramentas de regulação da atividade científica, 

ou seja, como dispositivos delineados pela tutela para moldar a ação das UIDCE e dos 

investigadores. Pretendia perceber o modo como a FCT, através da avaliação das UIDCE, 

pretenderia induzir a adoção de referenciais sobre o que é a investigação e o que deve ser a 

atividade das UIDCE e, por esse meio, regular a ação dos investigadores das UIDCE. Neste 

enquadramento, mais do que conhecer de modo exaustivo o aparato de avaliação 

desenvolvido pela FCT, e sem qualquer intenção de olhar para o interior da avaliação de cada 

UIDCE, o objetivo desta análise circunscreveu-se à identificação e à evolução do reportório 

mobilizado pelos membros dos painéis para justificar as classificações quantitativas atribuídas 

a cada UIDCE. Poder-se-ia interrogar qual a pertinência desta abordagem atendendo ao facto 

dos critérios da avaliação dos centros e unidades de I&D se encontrarem descritos no 

regulamento de avaliação. Contudo, atendendo ao quadro teórico que orienta esta tese, 
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pareceu interessante capturar os critérios de avaliação em ação através da análise da sua 

aplicação por parte dos membros dos painéis que, muito embora selecionados pela FCT, são 

também eles investigadores e atores no processo em que participam.  

Com esta orientação analítica, centrei-me em dois tipos de dados que constam nestes 

documentos, tal como são publicados no portal da FCT e como exemplificam as ilustrações que 

se seguem.  

Figura 3 Exemplo da publicação dos resultados de 
avaliação das UIDCE em 2005 no portal da FCT 

 

 Figura 4 Exemplo da publicação dos resultados de 
avaliação das UIDCE em 2007 no portal da FCT 

 
 

O primeiro tipo de dados refere-se à classificação atribuída a cada UIDCE (que variou entre 

excelente, muito bom, bom, regular ou fraco) e que nas imagens se referem aos campos 

“apreciação global”, segundo a designação de 2005, ou “classificação” conforme a 

denominação de 2007. Pela análise deste dado procurava perceber a evolução das 

classificações dentro da área científica das ciências e políticas da educação, bem como a 

evolução dessas classificações considerando os resultados obtidos por centros e unidades I&D 

de outras áreas científicas. O segundo tipo de dados diz respeito aos comentários produzidos 

pelos membros dos painéis de avaliação das UIDCE e que se referem à designação de 

“relatório do painel” (conforme o relatório de 2005) e de “comentários do painel de avaliação” 

(designação adotada em 2007).  

Neste enquadramento, selecionei os seguintes relatórios da avaliação conduzida pela FCT às 

UIDCE:  

 Os relatórios de avaliação relativos que refletem a avaliação que decorreu entre 2002 e 

2004 e foram divulgados no portal da FCT em 2005 relativos a onze UIDCE, a saber (FCT, 

2005):  

 Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho;  

 Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da 

Universidade de Aveiro;  

 Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto;  

 Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho;  
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 Centro de Investigação em Educação da Universidade de Lisboa;  

 Centro de Investigação em Formação de Profissionais de Educação da Criança da 

Universidade do Minho; 

 Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da Escola Superior de Lisboa, do 

Instituto Politécnico de Lisboa; 

  Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação da Universidade 

de Aveiro; 

 Unidade I&D Observatório de Políticas de Educação e de Contextos Educativos da 

Cooperativa de Formação e Animação Cultural;  

 Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento da Universidade Nova de 

Lisboa;  

 Unidade de I&D de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.  

 

 Os relatórios de avaliação que incidiram sobre o período 2003-2006 e cujos resultados 

foram tornados públicos no portal da FCT em 2007 num total de quinze documentos das 

seguintes UIDCE (FCT, 2007):  

 Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho (CEC-UM); 

 Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde do Instituto Politécnico de Viseu 

(CEETS-IPV); 

 Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto (CIIE-UP);  

 Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da 

Universidade de Aveiro (CIDTFF-UA);  

 Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMA);  

 Centro de Investigação em Educação da Universidade de Lisboa (CIE-UL);  

 Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho (CIE-UM);  

 Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora (CIEP-UE);   

 Centro de Investigação em Formação de Profissionais de Educação da Criança da 

Universidade do Minho (CIFPEC-UM);  

 Centro de Investigação Políticas e Ensino Superior da Fundação das Universidades 

Portuguesas (CIPES);  

 Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da Escola Superior de Educação de 

Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa (CIEE-ESEL); 

 Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação da Universidade 

de Aveiro / Centro de Investigação em Educação e Ciências do Comportamento da 

Universidade de Aveiro (CCPSF-UA / CIECC-UA)48;  

 Unidade de I&D de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa (UIDCE-UL);  

 Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento da Universidade Nova de Lisboa 

(UIED-UNL);  

 Unidade I&D Observatório de Políticas de Educação e de Contextos Educativos 

(OPECE). 

                                                           
48 No programa plurianual de financiamento da FCT lançado em 2002, esta unidade de I&D tinha a designação 
“Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação da Universidade de Aveiro”, tendo no 
programa plurianual de financiamento da FCT lançado em 2006 adotado a designação “Centro de Investigação em 
Educação e Ciências do Comportamento da Universidade de Aveiro”.  

http://www.fct.mctes.pt/unidades/08/unidade.asp?uid=1A0B39C7-118C-4BB4-84A9-BFC0FE1E5E57
http://www.fct.mctes.pt/unidades/index.asp?p=3&u=644
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A opção por dois períodos de avaliação (2005 e 2007) prendeu-se essencialmente com a 

facilidade de acesso aos relatórios na sua versão integral, disponíveis no portal da FCT. Importa 

desde já sublinhar que os comentários dos painéis tiveram objetos diferenciados nestes dois 

períodos; enquanto que em 2005 incidiram sobre o funcionamento geral das UIDCE, em 2007 

os comentários do painel, para além de incluírem uma referência global às UIDCE, 

compreenderam também menções específicas sobre o desempenho de cada grupo de 

investigação (representados na Figura 4 nos campos “sobre a unidade” e “sobre os grupos de 

investigação”).  

Os procedimentos de análise dos relatórios de avaliação, sobretudo no que se refere aos 

comentários dos membros dos painéis de avaliação, merecem uma especificação detalhada.  

Comecei por conduzir um procedimento exploratório de análise, conforme referem Ghiglione 

& Matalon (1992), no sentido em que não recorri a uma grelha de categorização pré-definida 

sobre os comentários produzidos pelos membros dos painéis de avaliação. Realizei uma leitura 

flutuante (Bardin, 1977) que consistiu numa primeira aproximação aos textos produzidos pelos 

membros dos painéis, com o objetivo de averiguar o que revelavam, o que mencionavam e a 

que se referiam os comentários. Esta leitura permitiu constatar que os comentários não 

obedeciam a um guião percetível a um leitor externo, atendendo às variações dos textos 

produzidos em termos dos conteúdos mencionados para cada UIDCE (num casos constituíam 

textos curtos, referindo-se apenas a uma dimensão das atividades das UIDCE; noutros casos 

eram textos mais longos, mencionando vários aspetos do funcionamento da UIDCE). Esta 

leitura possibilitou ainda identificar duas tendências centrais nos comentários: uma tendência 

revelou os aspetos considerados positivos por parte dos avaliadores no que respeita à 

produção científica e ao funcionamento das UIDCE; a segunda tendência dava conta de 

aspetos considerados negativos ou recomendações a seguir na ação futura das UIDCE.  

Feita esta primeira incursão nos textos, inspirei-me no trilho proposto por Cohen & Manion 

(1994) para a análise de documentos e entrevistas. Iniciei este trabalho por recortar e isolar as 

unidades de sentido, aqui entendidas como transcrições de segmentos de texto detentores de 

sentido próprio. Atendendo ao material em análise, as unidades de sentido consistiam em 

considerações e juízo avaliativos sobre uma UIDCE ou grupo de investigação49, medindo a 

ocorrência em que apareciam pela primeira vez no texto.  

  

                                                           
49 Não considerei para efeitos desta análise referências de natureza descritiva ou administrativa sobre as UIDCE ou grupo de 

investigação sem que a isso estivesse associado um elemento avaliativo, como por exemplo: “This is a plan for the future - 

there is little about anything pre-2007. Therefore cannot be evaluated in the same way as other groups. No ratings given” 

(Comentário dos avaliadores ao grupo de investigação RG-EDU-Centro-Aveiro-273-2613); “The main objectives of this 

research group are: Pay attention to the diversity of variables which today constitute the educative contexts and to direct the 

research for the change of practices based on the study, on problem identification and on critical reflection” (Comentário dos 

avaliadores ao grupo de investigação RG-EDU-LVT-Lisboa-747-379). 
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Caixa 4 Exemplos de unidades de sentido dos relatórios de avaliação das UIDCE 

1. É uma Unidade de Investigação cujo campo de estudos sobre a infância é potencialmente 
relevante  

2. Has clearly confirmed its reputation for research both nationally and internationally  
3. Boa capacidade de captação de fundos  
4. With regard to the criteria of relevance and feasibility of their research projects, all groups 

perform relatively better  
5. CIPES is both the best higher education research group in Portugal  
6. Este projeto de nova Unidade apresenta um potencial importante em termos (…) de cooperação 

internacional europeia  

 

Note-se que os segmentos de texto contendo uma apreciação semelhante sobre uma 

determinada UIDCE ou grupo de investigação foram agrupados numa única unidade de 

sentido. Este procedimento justificou-se por dois motivos centrais. Em primeiro lugar, 

pretendia evitar a redundância; na verdade, não pareceu relevante a intensidade com que 

determinados comentários foram feitos sobre o mesmo objeto de avaliação. Em segundo 

lugar, procurei contornar alguma falta de estruturação dos comentários; a título de exemplo, 

evoco os comentários sobre uma determinada UIDCE em que os avaliadores apontam várias 

vezes ao longo do texto a falta de publicações em revistas internacionais com revisão por 

pares, conforme consta na caixa de texto que apresento em seguida.  

Caixa 5 Excerto dos comentários dos avaliadores a uma UIDCE segundo FCT (2007) 

This Unit consists of three research groups that vary in PhD researchers from 4 (research group 317-
2344) to 13 (research group 317-2272). 

The main weakness of the unit is the publications record in peer-reviewed international research 
journals. All research groups fall below the threshold and this should be a matter for future concern. 

Concerning the criteria of relevance and feasibility of their research projects and training of new 
researchers all research groups had a strong performance. 

In summary, the Unit consists of groups with weak publication records in peer-reviewed 
international research journals. 

The panel recommends that: 

1. The members of all the research groups should redirect their dissemination activities towards 
publications in peer-reviewed international research journals (not only in Portuguese language). 

2. More emphasis should be put in international networking activities. 

3. Routines for the support of research students should be maintained within the Unit so as to keep 
the rate of degree completion at the present high rates. 

4. Research students should be exposed (perhaps through training seminars or through assessment 
criteria for funding research proposals) to several methodological approaches, including quantitative 
methods.  

Furthermore, the overall rating of 'good' is conditional upon an improvement in the performance of 
all the research groups concerning their publications in peer-reviewed international research 
journals. 

 

Neste caso, os segmentos de texto relativos à falta de publicações em revistas internacionais 

com revisão por pares nesta UIDCE foram agregados numa única unidade de sentido, com se 

pode observar na seguinte caixa de texto.  
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Caixa 6 Unidade de sentido sobre a ausência de publicações em revistas internacionais com revisão de pares de 

uma UIDCE segundo FCT (2007) 

“The main weakness of the unit is the publications record in peer-reviewed international research 
journals. All research groups fall below the threshold and this should be a matter for future concern 
(…). In summary, the Unit consists of groups with weak publication records in peer-reviewed 
international research journals (…). The members of all the research groups should redirect their 
dissemination activities towards publications in peer-reviewed international research journals (not 
only in Portuguese language) (…). Furthermore, the overall rating of 'good' is conditional upon an 
improvement in the performance of all the research groups concerning their publications in peer-
reviewed international research journals”.  

 

O passo seguinte consistiu em agrupar as unidades de sentido com conteúdo semelhante em 

categorias, como por exemplo, sobre o reconhecimento nacional e internacional da 

investigação produzida ou sobre a necessidade de integrar jovens investigadores. 

Subsequentemente agreguei estas categorias em grandes temas, como, por exemplo, a 

investigação ou a organização interna das UIDCE. Por seu turno, estes temas foram analisados 

em função de segundo dois eixos. O primeiro eixo variava entre potencialidades e referências 

positivas às UIDCE ou em recomendações, aspetos a melhorar e referências negativas. O 

segundo eixo conforme se tratassem de unidades de sentido dos relatórios de 2005 ou de 

2007. A tabela que se segue dá conta do esquema de categorização que emergiu da análise 

dos comentários dos membros dos painéis de avaliação, estando disponível no anexo 6 o 

resultado desta categorização.  

Tabela 12 Esquema de categorização emergentes dos comentários dos avaliadores das UIDCE em 2005 e 2007 

 

Temas Categorias 

P
o

te
n

ci
al

id
ad

es
 e

 r
e

fe
rê

n
ci

as
 p

o
si

ti
va

s 

Investigação 

Relevante, fiável e útil  

Qualidade e originalidade da investigação 

Reconhecida nacional e internacionalmente 

Agenda científica internacional e atual 

Organização interna 

Liderança, identidade e coesão 

Apoio e logística adequada 

Capacidade em captar financiamento 

Difusão da produção e 
cooperação científica 

Publicações e difusão científica relevantes 

Positiva colaboração com investigadores estrangeiros 

Boa colaboração com outros centros nacionais 

Dinâmica na organização e participação em encontros científicos 

Articulação com ensino 

Boa articulação com universidade  

Envolvimento e orientação de teses de mestrado e doutoramento 

Boa formação de jovens investigadores 

R
e

co
m

en
d

aç
õ

e
s 

e
 r

e
fe

rê
n

ci
as

 

n
e

ga
ti

va
s 

Investigação 

Falta de relevância e utilidade  

Deficiente balanço entre abordagens qualitativas e quantitativas 

Necessidade de maior enfoque ou originalidade 

Demasiado centrada num único investigador 

Categorização em UIDCE desadequada 

Organização interna 
Necessidade de identificar prioridades e captar financiamento 

Evitar a dispersão por projetos e linhas de investigação 

Difusão da produção e 
cooperação científica 

Melhorar colaborações com investigadores estrangeiros 

Necessidade em aumentar as publicações internacionais  

Necessidade de reforço da cooperação com outros centros nacionais 

Falta de participação e organização de encontros científicos 

Articulação com ensino 
Melhorar a formação de jovens investigadores 

Mais orientação de teses de mestrado e doutoramento 
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Ainda assim, procurei assegurar um equilíbrio entre uma categorização aprimorada e a 

tentativa em manter a autenticidade dos comentários dos membros dos painéis de avaliação 

sem desagregar artificialmente as suas palavras. Por vezes, a opção consistiu em arrumar a 

mesma unidade de sentido em diversas categorias, conforme se exemplifica na caixa de texto 

que se segue.  

Caixa 7 Exemplos de categorização de unidades de sentido 

Unidade de sentido: “Os resultados de investigação no período de 1999-2001 mostram com toda a 
evidência que a Unidade atingiu uma maturidade e uma produtividade notável em particular no que 
diz respeito aos domínios da formação de professores, à prática educativa em contexto escolar, a nível 
nacional e internacional”. 

Esta unidade de sentido foi categorizada em:  

 “Investigação> Qualidade e originalidade da investigação” considerando o seguinte excerto: “Os 
resultados de investigação no período de 1999-2001 mostram com toda a evidência que a 
Unidade atingiu uma maturidade e uma produtividade notável”;  

 “Investigação> Reconhecida nacional e internacionalmente” considerando o seguinte excerto: 
“produtividade notável em particular no que diz respeito aos domínios da formação de 
professores, à prática educativa em contexto escolar, a nível nacional e internacional”; 

 “Difusão da produção e cooperação científica> Publicações e difusão científica relevantes” 
considerando o seguinte excerto: “atingiu uma maturidade e uma produtividade notável”.  

 

Unidade de sentido: “A thoroughly professional presentation of the values, mission and objectives of 
the Centro de Investigação-Didática e Tecnologia [na Formação de Formadores] set the scene for this 
visit and confirmed the evident qualities of a Centre sure of its competence, efficacy and 
national/international recognition” 

Esta unidade de sentido foi categorizada em:  

 “Investigação> Qualidade e originalidade da investigação” considerando o seguinte excerto: 
“evident qualities of a Centre sure of its competence, efficacy”;  

 “Investigação> Reconhecida nacional e internacionalmente” considerando o seguinte excerto: 
“national/international recognition”; 

 “Organização interna> Liderança, identidade e coesão” considerando o seguinte excerto: “A 
thoroughly professional presentation of the values, mission and objectives of the Centro de 
Investigação-Didática e Tecnologia set the scene for this visit”.  

 

Sobre este processo de categorização, partilho as palavras de Simões (2010, p. 112) para se 

referir ao “desconforto e frustração deste trabalho, que nada ilumina ou ajuda a ver longe e 

apenas fortalece as visões mais próximas”. No entanto, este esforço permitiu retirar 

importantes consequências para o estudo do reportório de avaliação mobilizado pelos 

membros dos painéis. Um primeiro resultado deste processo de categorização consistiu em 

identificar quais os temas e categorias presentes e ausentes nos relatórios de 2005 e de 2007.  

Porém, pareceu necessário aprofundar essa análise, de modo a averiguar a existência de 

diferenças na intensidade com que cada das categorias foi invocada pelos membros do painel 

no seu reportório de avaliação. Nesse sentido, calculei a frequência absoluta e relativa das 

unidades de sentido introduzidas nas mesmas categorias nos relatórios de 2005 e de 2007. 

Conforme descrito por Ghiglione & Matalon (1994), este procedimento foi conduzido no 

pressuposto de que a frequência com que uma determinada unidade de sentido aparece nos 

relatórios de avaliação significa a maior importância que essa unidade de sentido assume no 

discurso do emissor. No entanto, esta tratou-se de uma opção com limitações que convêm 

assinalar. 
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Em primeiro lugar, segundo alguns autores, o próprio princípio que a norteia e que se refere à 

assunção da importância atribuída a uma determinada dimensão de um discurso em função da 

quantidade de menções é discutível (idem). Considerando a natureza dos textos em análise, 

seria de supor que os membros do painel tendem a referir-se aos aspetos que entendem como 

mais significativos no âmbito da avaliação que estão a produzir e que, por esse motivo, a 

frequência com que chamam a atenção para determinado tema ou categoria está associada à 

importância que lhe atribuem na vida das UIDCE e na produção científica dos investigadores. 

Em segundo lugar, deparei-me com um condicionalismo que decorre da diferença assinável no 

número de unidades de sentido consideradas nos dois ciclos de avaliação e consoante integrei 

na análise das unidades de sentido respeitantes aos grupos de investigação e que constavam 

nos relatórios de 2007. 

Tabela 13 Número de unidades de sentido identificadas por relatórios de avaliação 

Relatórios de avaliação Publicados em 2005 

Publicados em 2007 

Referentes apenas 
às UIDCE 

Referentes às UIDCE e 
respetivos grupos de 

investigação 

Número de unidades de 
sentido   

62 86 348 

 

Pese embora estas limitações, este procedimento contribuiu para refletir sobre os relatórios 

de avaliação enquanto um instrumento de regulação da FCT dirigido às UIDCE, tomando como 

indicador central os resultados da avaliação em geral e, muito em particular, dos comentários 

dos membros dos painéis de avaliação, conforme procurarei dar conta no Capítulo 6.  

 

2. Entrevistas 
Nesta investigação, o recurso às entrevistas justificou-se pelo interesse em analisar o sentido 

que os atores atribuem às suas práticas e aos acontecimentos com que se viram confrontados 

no decorrer da ação pública, dos sistemas de relações e do que estava em jogo (Quivy & 

Campenhoudt, 1998). A propósito da crítica de Bongrand & Laborier (2005, p. 74) sobre a 

utilização da entrevista como uma ferramenta “todo o terreno” nos estudos de políticas 

públicas, importa sublinhar o recurso combinado à análise documental que incidiu, como 

vimos, sobre um conjunto variado de fontes de forma a consolidar o material empírico da 

investigação.  

Genericamente, as entrevistas tinham como objetivo principal conhecer a opinião dos 

entrevistados sobre a ação da estrutura de regulação a que estavam associados, incidindo 

sobre o seu papel na organização e desenvolvimento da investigação educacional em Portugal. 

As entrevistas foram também realizadas no sentido de preencher lacunas de informação que a 

análise documental mostrou e explicar o que, na opinião dos entrevistados, poderia estar na 

origem de determinadas opções ou acontecimentos. Uma vez que tinha o objetivo de cruzar 

com dados documentais entretanto recolhidos, as entrevistas tanto serviram como modo de 

validação de informação ou recolha de informação inédita como de recolha e compreensão 

das representações sociais dos entrevistados. Note-se ainda que, tratando-se de entrevistados 

que ocupavam cargos relevantes no domínio dos temas em estudo, a realização das 
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entrevistas após um estudo prévio das matérias por parte da investigadora constituiu também 

a estratégia considerada mais adequada (Costa & Kiss, 2011; Walford, 2011).  

As entrevistas assumiram características semiestruturadas no sentido em que pretendia 

conhecer a opinião dos entrevistados sobre os temas em análise e também captar a forma 

como cada um organizava e enfatizava a informação (Cohen & Manion, 1994). De resto, o 

recurso às entrevistas é típico das abordagens qualitativas, no sentido em que esta técnica 

permite  

“recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspetos do mundo” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 134).  

Tal como é típico neste tipo de entrevistas, foi construído um guião, enquanto instrumento de 

gestão da entrevista (Afonso, 2005), através da definição de um conjunto de “perguntas-guia” 

relativamente abertas (Quivy & Campenhoudt, 1998). Os guiões de entrevista foram 

organizados em quatro blocos temáticos: 

Tabela 14 Estrutura geral dos guiões de entrevista 

Blocos temáticos Objetivos gerais 

Legitimação da entrevista Informar o entrevistado sobre o objetivo da entrevista no plano 
geral da investigação 
Realçar a importância do contributo do entrevistado para o estudo 
Garantir o anonimato 

Origem e história da estrutura de regulação Conhecer a opinião do entrevistado sobre os fundamentos de 
criação da estrutura de regulação   

Políticas e dinâmicas da estrutura e 
regulação na organização e o 
desenvolvimento da investigação 
educacional em Portugal  

Conhecer a opinião do entrevistado sobre o papel da estrutura de 
regulação para a investigação educacional 

Balanço sobre o papel da estrutura de 
regulação na organização e o 
desenvolvimento da investigação 
educacional em Portugal 

Conhecer a opinião do entrevistado sobre o papel da estrutura de 
regulação no desenvolvimento da investigação educacional 

 

Em função da estrutura de regulação em estudo, foram também concebidas questões 

particulares sobre a especificidade da sua ação no âmbito da investigação educacional e que 

resultaram do conhecimento prévio adquirido através da análise documental realizada na fase 

anterior. Os guiões das entrevistas estão disponíveis no Anexo 4. Uma vez percorrido o guião, 

foram colocadas duas questões finais ao entrevistado: (i) numa primeira questão apelava aos 

entrevistados para que referisse outros aspetos considerados importantes para o estudo que 

não tivessem sido focados; (ii) numa segunda questão solicitava sugestões relativas a outras 

fontes que pudessem contribuir para o estudo. 

No momento da solicitação da entrevista foram esclarecidos os seus objetivos bem como o 

tempo de duração esperado. Foi também garantido o anonimato e pedida autorização para a 

gravação da entrevista. O local de realização da entrevista ficou ao critério dos entrevistados, 

com o objetivo que se sentissem mais confortáveis com a situação e combinado conforme a 

sua disponibilidade. Na maioria dos casos, o local sugerido pelos próprios entrevistados foi o 

próprio IE-UL que, na altura da recolha de dados, era ainda a FPCE-UL. Em certos casos, enviei 
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antecipadamente e através de correio eletrónico algumas das questões que pretendia ver 

desenvolvidas durante a entrevista, sobretudo quando a entrevista apelava à reconstituição de 

eventos passados e comportava uma certa historicidade, como seria o caso do CIP e do IIE. Por 

seu turno, este procedimento também facilitou o estabelecimento de um ambiente de maior 

confiança na situação de entrevista.  

A seleção dos entrevistados foi realizada segundo uma escolha deliberada sem atender a 

critérios de representatividade. No caso do CIP, optei por entrevistar antigos investigadores e 

tratou-se de uma opção baseada na facilidade de acesso aos entrevistados, atendendo ainda 

ao facto de muitos dos mais destacados membros do centro já terem falecido. O critério que 

prevaleceu para o IIE consistiu na inerência das funções exercidas, na medida em que os 

entrevistados desempenhavam um papel particularmente relevante e ativo nos processos em 

análise, correspondendo a altos dirigentes do IIE.  

Para a caracterização da regulação da atividade científica por parte da FCT, entrevistei dois 

coordenadores científicos de UIDCE, o que se justificou por dois motivos essenciais. Em 

primeiro lugar, e tal como referido, a ação da FCT transversal a todas as áreas de investigação, 

não visando a investigação educacional em particular. Por isso, não seria fácil a identificação 

de um interlocutor que nessa agência que tivesse uma atenção especial à investigação 

educacional. Em segundo lugar, o portal da FCT é um sítio institucional que contém um vasto 

conjunto de informação, disponibiliza estatísticas, arquivos e bases de dados, regulamentos, 

guias para avaliadores em vigor e versões anteriores, relatórios e planos de atividades, etc. 

Nesse sentido, poderia afirmar que se trata de um portal inscrito no espírito da Open Archives 

Iniciative que “assenta na ideia de mobilizar e colocar as potencialidades da internet ao serviço 

do bem público” (Costa F. A., 2009, s/p). A análise documental que incidiu sobre o portal da 

FCT permitiu recolher um conjunto muito considerável de dados para traçar a sua ação 

regulatória. Por esse motivo pareceu mais interessante ouvir atores que estivessem na receção 

da ação da FCT, opção que se veio a revelar profícua. A escolha dos coordenadores científicos 

das UIDCE a entrevistar deveu-se ao facto de se tratem de investigadores que se têm 

pronunciado publicamente acerca da ação da FCT, bem como pela facilidade de acesso, por 

conhecimento prévio dos interlocutores. 

A tabela que se segue sintetiza as entrevistas realizadas, indicando o código que utilizarei na 

apresentação dos dados para me referir a cada uma delas.  

Tabela 15 Síntese das entrevistas realizadas 

Entrevistados Realização Duração 
Aproximada 

Local Código 

Ex-bolseiro do CIP dezembro de 2009 1h15m IE-UL CIP 1 

Ex-bolseiro do CIP dezembro de 2009 1h  IE-UL CIP 2 

Ex-dirigente do IIE janeiro de 2010 1h  IE-UL DIIE 1 

Ex-dirigente do IIE março de 2010 1h IE-UL DIIE 2 

Ex-dirigente do IIE março de 2010 1h 10m Local de trabalho 
do entrevistado 

DIIE3 

Ex-presidente do IIE abril de 2010 50m Local de trabalho 
do entrevistado 

PIIE 1 

Coordenador de UIDCE fevereiro de 2010 1h 30m IE-UL CoordUIDCE1 

Coordenador de UIDCE fevereiro de 2010 40m Via Skype CoordUIDCE2 
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Após a realização das entrevistas foram registadas algumas impressões pessoais sobre os 

principais aspetos mencionados e sobre alguns momentos mais críticos, polémicos ou de 

alguma hesitação dos entrevistados. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas com 

adaptações mínimas do discurso oral para o registo escrito, com o objetivo de tornar mais 

percetível o conteúdo da entrevista. Os protocolos que daqui resultaram foram devolvidos aos 

entrevistados quando por estes solicitados. Em dois casos em que houve devoluções dos 

protocolos originais foram feitas pequenas alterações que não modificaram o sentido da 

entrevista (Anexo 5).  

Houve apenas uma entrevista que não seguiu os procedimentos aqui descritos. Tratou-se da 

entrevista realizada a um coordenador científico de UIDCE que, por motivos práticos, foi 

realizada através de uma aplicação que permite chamadas de voz na internet (Skype). Em 

resposta ao pedido de entrevista, o coordenador científico forneceu os seus contactos para 

essa aplicação. Com o objetivo de agendar a entrevista, iniciámos uma ligação, mas a conversa 

acabou por ganhar conteúdo e, tendo a oportunidade, fui colocando as questões da entrevista. 

Apesar de realizada à distância, a entrevista decorreu num ambiente de grande informalidade.  

 

3. Estratégia de análise dos dados 
Pese embora tenha apresentado eixos e dimensões de análise, bem como objetivos 

particulares consoante a estrutura de regulação em estudo, importa tecer alguns comentários 

relativos à estratégia geral de análise de dados que foi seguida.  

Do trabalho empírico e das técnicas de recolha de dados mobilizadas resultou a produção de 

dados eminentemente qualitativos, no sentido em que se referem “a dados em forma de 

palavras – ou seja, em linguagem na forma de texto alargado” (Miles & Huberman, 1994, p. 9), 

o que teve naturalmente consequências para a estratégia de análise que foi desencadeada.  

Em primeiro lugar, a identificação dos documentos, fontes e informantes considerados como 

relevantes para o estudo constituiu um processo conduzido em função dos próprios dados que 

ia obtendo, que indicavam novas fontes ou suscitavam outras interrogações que era 

necessário averiguar. Nesse sentido, as técnicas de recolha e dimensões de análise dos dados 

foram sendo construídas, interrogadas e aumentadas até que fossem consideradas suficientes 

e adequadas para caracterizar o processo de construção de uma política de investigação 

educacional em Portugal.  

Em segundo lugar, uma vez perante um conjunto variado e vasto de informação, passei a uma 

fase de redução dos dados, através do qual selecionei e organizei os dados qualitativos em 

função das dimensões e objetivos analíticos definidos para a sua recolha e também através de 

“uma estrutura analítica deduzida através do enquadramento concetual do estudo” (Afonso, 

2005, p. 115). Neste processo combinei uma atitude mais dedutiva com uma mais indutiva. 

Num primeiro momento, o processo de análise assumiu características mais dedutivas, 

procurando averiguar o conteúdo relativo aos eixos de análise definidos previamente para 

cada dispositivo de recolha de dados. Num segundo momento, inspirada nas orientações 

relativas à análise de dados de Bogdan & Biklen (1994), assumi uma atitude indutiva de forma 

a incorporar novas dimensões não contempladas previamente.  
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A análise das entrevistas e dos documentos obedeceu a uma análise do conteúdo temática, 

em que reuni dentro das mesmas categorias excertos de texto com conteúdo semelhante. Não 

houve uma preocupação em assegurar a exclusividade desta categorização, assumindo, tal 

como defendem Bogdan e Biklen (1994), que “por vezes as unidades de dados sobrepõem-se e 

unidades específicas de dados cabem em mais o que uma categoria” (idem, p.234).  

Através deste processo, fui inscrevendo os dados de conteúdo semelhante em grandes temas 

de análise, numa grelha de categorização de “malha larga”, que constituiu a base dos 

conteúdos e da redação do texto da tese, e que resulta de uma “construção interpretativa 

singular, resultante do contexto entre aquele contexto empírico particular e o olhar, também 

específico” da investigação (Afonso, 2005, p. 118). A tabela que se segue dá conta dos eixos da 

análise dos dados relativos às estruturas de regulação de controlo.  

Tabela 16 Análise dos dados relativos às estruturas de regulação de controlo 

Regulação de 
controlo 

Objetivos 
 Tentativa em influenciar a agenda de investigação  

 Tentativa em influenciar os modos de produção  

Processos 

 Normas e incentivos com produção legislativa sobre 
investigação educacional  

 Produção de conhecimento em nome próprio 

 Medidas de apoio financeiro indireto à investigação 

 Avaliação da investigação  
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Capítulo 4 

O Centro de Investigação Pedagógica da Fundação 

Calouste Gulbenkian 
 

Este capítulo visa analisar a intervenção do Centro de Investigação Pedagógica (CIP) da 

Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) no domínio da investigação educacional durante o 

período da sua atividade (1963-1980). No âmbito desta tese, esta análise justifica-se 

atendendo a um dado muito particular: considerando que, durante o período do Estado Novo, 

a produção normativa relativa à investigação educacional, nomeadamente no que se refere à 

provisão de estruturas de regulação, foi praticamente inexistente, interessava perceber a ação 

de uma estrutura especificamente vocacionada para a investigação educacional, criada sob a 

direção de uma entidade privada, a FCG. A ação do CIP será interrogada atendendo ao facto de 

não constituir uma estrutura de regulação institucional, estatal, e, contudo, definir caminhos 

para o estabelecimento, orientado e sustentado, da investigação educacional em Portugal. Ao 

longo do capítulo procurarei descrever a ação do CIP como um “centro à margem”, sendo o 

aparente paradoxo desta ideia desenvolvido em dois eixos centrais.  

O primeiro eixo diz respeito à afirmação do CIP como um centro único no país no domínio da 

investigação educacional: pelo desenvolvimento de uma agenda científica moderna, por onde 

passavam preocupações sobre a psicologização da investigação educacional e da 

externalização de modelos estrangeiros; pelo contacto de investigadores nacionais com 

investigadores estrangeiros de prestígio; através da aposta na difusão da sua investigação; e, 

por enfim, pela ambição de que a sua produção científica pudesse contribuir para influenciar 

positivamente a decisão política, traduzindo-se, desse modo, numa melhoria do sistema 

educativo.  

O segundo eixo prende-se com a marginalidade do CIP seja em relação ao poder político, uma 

vez que a sua ação foi ignorada ou considerada pouco relevante para a decisão política, seja ao 

nível da FCG sobre o papel e estatuto que assumiu no interior da fundação.  

A estrutura do capítulo reflete esta orientação. No primeiro ponto, procurarei evidenciar os 

fatores que contribuíram para o caráter inovador do CIP no âmbito da investigação 

educacional. No segundo ponto, darei conta das dificuldades e vicissitudes vividas no CIP que 

limitaram a concretização dos objetivos para ele definidos. Finalmente, no terceiro ponto, farei 

uma síntese reflexiva sobre a intervenção do CIP no domínio da investigação educacional.  

 

1. O caráter inovador do CIP no domínio da investigação educacional  
Tal como referido no Capítulo 2, durante o período do Estado Novo a ação governativa esteve 

relativamente ausente no domínio da investigação em geral; o mesmo fenómeno esteve 

presente no que se refere à investigação educacional. Como defendem Correia & Stoer (1995, 

p. 28): “o Estado Novo legou ao país uma situação muito debilitada no que diz respeito às 

condições necessárias para a investigação em educação”.   
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Ainda assim, durante a década de 1960, merece referência a iniciativa estatal em criar duas 

estruturas que assumiram competências adjacentes à investigação educacional: o Centro de 

Estudos de Pedagogia Audiovisual e o Gabinete de Estudos e Planeamento da Ação Educativa 

do Ministério da Educação. 

O Centro de Estudos de Pedagogia Audiovisual foi fundado em 1963 por iniciativa do Ministro 

da Educação Galvão Telles sob a dependência do IAC. O centro visava  

“o estudo e experimentação dos processos audiovisuais – designadamente cinema, 

projeção fixa, rádio, gravação sonora e televisão - nas suas aplicações ao ensino e à 

educação, e assim estimular e coordenar essas aplicações e fazer a apreciação dos seus 

resultados” (Decreto n.º 45418 de 9 de dezembro de 1963).  

Esta agência constituiu o primeiro passo para a instituição, no ano seguinte, do Instituto de 

Meios Audiovisuais de Ensino onde, entre outras ações, se desenvolveu a Telescola, um 

projeto a que esteve associado o CIP50. Esta estrutura esteve ainda vocacionada para formação 

de docentes e incentivo à difusão da Telescola.  

O Gabinete de Estudos e Planeamento da Ação Educativa foi criado em 1965, na orgânica do 

Ministério da Educação, com competências no estudo dos “problemas relacionados com a 

educação” e com a missão de “propor as correspondentes soluções, de acordo com a evolução 

das necessidades do país” (Decreto- Lei n.º 46155 de 16 de janeiro de 1965). Uma das 

primeiras tarefas atribuídas ao Gabinete – que de resto, justificam em parte a motivação da 

sua criação - consistia na recolha de dados sobre o sistema educativo para a segunda fase do 

Projeto Regional do Mediterrâneo 51  (Teodoro, 2000). Neste caso, a produção de 

conhecimento sobre o funcionamento do sistema justificava-se pelo apoio que podia prestar 

no planeamento educativo. De resto, esta conceção dominava a ação da OCDE que, neste 

período, se centrou na produção de indicadores sociais (Barreto, 1978) e de “planeamento 

educacional, no contexto do investimento dos Estados na expansão dos sistemas educativos 

escolares” (Carvalho, 2009, p. 1015).  

                                                           
50 A Telescola foi criada pelo Decreto-lei n.º 46136 de 31 de dezembro de 1964 e visava, através da utilização de 

meios televisivos, assegurar o acesso à escolaridade obrigatória (na altura composta por quatro anos de instrução 

primária) a alunos dispersos geograficamente ou em zonas rurais isoladas. Dois dirigentes da FCG (José Neves 

Raposo de Magalhães e Victor António Augusto Nunes de Sá Machado) participaram numa comissão de preparação 

nomeada pelo Ministério da Educação Nacional, em conjunto com representantes da Rádio Televisão Portuguesa. 

De acordo com as atas do conselho de administração, foi possível verificar que a FCG decidiu também criar uma 

“uma outra comissão de estudo formada pelo Diretor do Serviço de Educação, Diretor do Serviço das Bibliotecas 

Itinerantes, Dr. Sá Machado, dois representantes do Centro de Investigação Pedagógica e o Dr. Rogado Dias, antigo 

bolseiro da Fundação, especializado em técnicas audiovisuais” (Ata n.º 1963\15699).  

51 O Plano Regional do Mediterrâneo foi liderado pela OCDE e incluiu, para além de Portugal, a Espanha, a Grécia, a 

Itália, a Turquia e a ex-Jugoslávia. O Plano visava o estudo e planeamento do sistema de ensino de modo a 

perspetivar as necessidades de mão-de-obra qualificada. Subjacente a este plano, estava a convicção de que a 

escolarização da população contribuiria para o desenvolvimento económico dos países participantes (Teodoro, 

2000). A propósito dos relatórios resultantes destes trabalhos, suas metodologias e limitações, consultar Catarino 

(1968).  
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No entanto, estas duas agências não assumiram a investigação educacional como a sua 

principal vocação. Acresce ainda que, em meados das décadas 1960 e 1970, a investigação 

dedicada à educação estava ainda longe de ser uma prática comum nas universidades 

portuguesas. A este respeito, evoco as palavras de Rui Grácio em 1970 que, referindo-se à 

“ausência de uma sólida formação especializada na maioria dos investigadores disponíveis”, 

acrescentava “que, no quadro do ensino universitário, as ciências da educação têm lugar tão 

modesto que os estudos correspondentes não desfecham em diploma de licenciatura” (Grácio, 

1970, pp. 10-11).  

Foi neste cenário de relativo abandono e ausência de políticas públicas que, graças à iniciativa 

e ao financiamento de uma instituição privada, surgiu pela primeira vez em Portugal um 

espaço vocacionado explicitamente para investigação educacional. Com efeito, a iniciativa da 

FCG em criar o CIP pode ser interpretada atendendo à sua vocação para desempenhar um 

papel de provisão de serviço público quando o Estado se mostrava ausente. Tal como 

demonstrado por Nóvoa & Ó (2007), durante os primeiros vinte e cinco anos da sua existência, 

as atividades da FCG foram “preenchendo espaços vazios, sobretudo aqueles que as políticas 

públicas não tiveram capacidade para ocupar”, não tendo, contudo, assumindo uma 

“intencionalidade programática explícita (…) [apesar da] vontade de contribuir para o 

desenvolvimento de áreas mais desprotegidas” (Nóvoa & Ó, 2007, p. 10). Entre estas áreas 

mais desprotegidas estaria a investigação científica em geral e as ciências sociais muito em 

particular, sem “espaço nem possibilidade de expansão dentro das universidades” (idem, p. 

71).  

No mesmo sentido, António Ferrer Correia, responsável pelo Pelouro da Educação 52 , 

argumentou em várias reuniões do Conselho de Administração da FCG a pertinência de criar 

um centro de investigação dedicado aos estudos pedagógicos, que fosse tutelado pela própria 

fundação, atendendo à falta de condições para a investigação no ensino superior, bem como à 

importância da pedagogia como “ciência fundamentante”. As passagens que transcrevo em 

seguida ilustram esta linha de argumentação:  

“Se a Fundação criasse, ela própria, tais Institutos, certo prestaria ao país um serviço 

inestimável” (Ata da Comissão Delegada do Conselho de Administração, n.º 278, 9 de 

abril de 1962, cit. por Novoa & Ó, 2007), [considerando que às Universidades – apesar 

de constituírem o espaço central para a investigação científica] – “têm sido negadas as 

bases financeiras necessárias não apenas ao conveniente apetrechamento dos Centros 

de pesquisa, mas também (e talvez sobretudo) à manutenção de quadros de 

investigadores desvinculados das responsabilidades docentes” (Ata do conselho de 

administração, n.º 128, 28 de junho de 1962);  

“A pedagogia não pode reduzir-se a um conjunto de técnicas com base científica (…). A 

Pedagogia é hoje entendida e praticada, nos países de sólida tradição científica 

(Alemanha e França, etc.), como ciência experimental, ligada embora, pelas técnicas de 

investigação que utiliza, bem como pela tipicidade do seu objeto próprio – o ato de 

aprendizagem – às Ciências do Espírito, ou, se quisermos, às Ciências Humanas. Ora, 

assim entendida, a Pedagogia não será, decerto, ciência fundamental, mas apenas 

                                                           
52 Entre 1993-98 viria a ocupar o cargo de presidente do conselho de administração da FCG.  
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porque é ciência fundamentante, dado que o ato de aprendizagem (seu objeto próprio) 

é fundamento ou ponto de partida de e para toda a investigação científica, qualquer 

que seja a região da realidade em que esta se exerça” (Ata do conselho de 

administração, n.º 128, 28 de junho de 1962).  

Neste contexto, o CIP foi criado em 1963, com base em propostas assinadas por Delfim dos 

Santos e Breda Simões, conforme se pode ler numa ata do conselho de administração da FCG:  

“O Senhor Prof. Ferrer Correia promovera uma série de reuniões do Conselho 

Consultivo de Educação, nas quais se tomara conhecimento do plano de atividades 

daquele Centro, assim como do projeto do respetivo regulamento, de harmonia com os 

estudos elaborados pelos Senhores Prof. Delfim Santos e Dr. Breda Simões53. O 

Conselho Consultivo não só aprovara esse plano, como também revira o respetivo 

regulamento, que oportunamente fora distribuído aos membros do Conselho de 

Administração” (Ata n.º 1963\15199 do conselho de administração da FCG).  

Apesar do importante papel de Ferrer Correia junto do Conselho de Administração da FCG na 

defesa da criação do CIP, destaca-se também o contributo de Delfim dos Santos, na época 

professor catedrático da Secção de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, que assumiu o cargo de diretor do centro entre 1963 e 1966, ano da 

sua morte. Aliás, um dos entrevistados sublinhou que o “Professor Delfim dos Santos foi a 

grande cabeça da criação do Centro” (CIP1). Esta ideia é concordante com um editorial do 

Boletim Informativo e Bibliográfico, onde se pode ler que, não substituindo o seu “sonho” de 

criação de um “Instituto Superior de Educação a criar oficialmente à escala nacional”, “Delfim 

dos Santos concebeu o CIP como um lugar de investigação, experimentação e de exploração 

psicopedagógica” (Boletim Bibliográfico e Informativo n.º 5, 1967, p. 15). A definição do CIP 

nestes termos foi claramente inscrita nos objetivos do centro, tal como é possível ler no 

Boletim Bibliográfico e Informativo n.º 2 de 1965: 

“O Centro tem como finalidade promover a investigação no campo da Psicopedagogia, 

da Pedagogia, da Didática, da Psicologia, da Psicologia Social, da Caracterologia e da 

Sociologia da Educação e propiciar a difusão das respetivas técnicas e métodos, bem 

como levar a efeito, por si próprio ou em colaboração com os serviços qualificados do 

Ministério da Educação Nacional e de outras entidades, estudos inquéritos e 

prospeções respeitantes a estas ciências” (Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 2, 

1965, p. 5).  

Nesse sentido, o CIP desenvolveu atividades de investigação, formação e difusão científica no 

âmbito da educação, sendo que, para esta tese, importa realçar quatro dimensões essenciais 

que concorrem para a caracterização do CIP como um centro inovador no domínio da 

investigação educacional: a criação de uma agenda científica “moderna” e inovadora; a 

procura de soluções para o sistema educativo; o contributo para a criação de um grupo de 

investigadores em contacto com investigadores estrangeiros, no sentido de colocar a produção 

científica nacional a par das tendências de investigação internacionais; e, finalmente, uma 

aposta na difusão da sua produção científica.  

                                                           
53 Manuel Breda Simões assumiu o cargo de diretor adjunto do CIP, sendo também colaborador e assistente na 
Seção de Ciências Pedagógicas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
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1.1. Uma agenda científica “moderna” 

A agenda do CIP foi marcada pelo desenvolvimento de duas linhas de investigação que, em 

certa medida, se encontravam organizadas em dois dos serviços do centro: o Serviço de 

Psicologia, Psicopedagogia e Orientação Vocacional e o Serviço de Pedagogia, Didática e 

Educação Permanente. 

Uma primeira componente da agenda científica do CIP foi marcada pela psicopedagogia e uma 

tradição do pensamento pedagógico moderno emergente em finais do século XIX e início do 

século XX. O projeto de “psicologizar a Pedagogia” presente no discurso do diretor de 

investigação do CIP, Breda Simões, constituiu um reflexo do pensamento pedagógico de então 

e justifica a aposta na Psicopedagogia entendida como  

“a ciência base que pode permitir com êxito a ação educativa, (…) que permite avançar 

ou transitar do plano teórico enformador para o plano da ação, isto é, para o plano das 

técnicas de ação educativa” (Breda Simões, 1965, p. 11).  

Esta opção poderá fundamentar-se por duas vias de pensamento. Em primeiro lugar, tratava-

se de um discurso vinculado ao projeto da Educação Nova introduzido em Portugal por Adolfo 

Lima, em 1927. Este movimento sublinhava a importância da cientificidade dos estudos da 

psicologia para melhor educar as crianças, procurando encontrar a fórmula de equilíbrio entre 

os diversos estádios de desenvolvimento infantil e os métodos pedagógicos apostados na 

autonomia e individualidade (Nóvoa, 1991). Em segundo lugar, esta perspetiva encontrava 

sentido no contexto do processo histórico de afirmação das ciências da educação que, nessa 

altura, procurava e afirmava a sua legitimidade científica numa modernidade de raiz psi,  

“o que significa que passou a estar dependente dos diagnósticos, orientações teóricas, 

divisões e formas de explicação que a Psicologia concebeu para indexar e reelaborar os 

imperativos éticos” (Ó, 2009, p. 25).  

A aposta na investigação psicopedagógica justificou a criação de um departamento dedicado a 

estas questões, o Serviço de Psicopedagogia, Psicologia e Orientação Vocacional, que 

promovesse a “investigação das técnicas psicopedagógicas adequadas ao estudo da criança e 

do adolescente” e desenvolvesse um “esquema de investigações” baseado nas seguintes 

atividades:  

 “Realizar a cobertura sucessiva dos distritos do continente, visando a aferição das 

técnicas psicopedagógicas; 

 Manter com caráter assistencial, um serviço de orientação escolar e de conselho 

psicopedagógico, aberto às crianças e aos adolescentes de qualquer grau ou tipo de 

ensino (…); 

 Promover a realização de um inquérito sobre fadiga psíquica escolar, por solicitação 

do Centre International de l’Enfance; 

 Realizar seminários de sensibilização de grupo, com fins experimentais e com o 

objetivo de estudo de técnicas de grupo e a sua aplicação à formação de educadores” 

(Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 1, 1964, p. 2).  
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A leitura deste excerto relativo à apresentação da organização interna do CIP dá conta da 

importância que a tradição da aferição de testes psicológicos fez sentir a sua influência nas 

atividades do CIP, com a preocupação em evitar a falta de correspondência transcultural nos 

constructos avaliados em provas importadas do estrangeiro (Hambleton, Merenda, & 

Spielberger, 2005). Destas preocupações resultou o desenvolvimento de uma linha de 

investigação próxima das áreas da psicopedagogia, da caracterologia, da filosofia da educação, 

da psicologia genética, da psicologia diferencial e da psicologia social (Boletim Bibliográfico e 

Informativo n.º 2, 1965). A título de exemplo, refiro o trabalho de Breda Simões intitulado 

“Pedagogia Concreta, Educação Permanente e Formação Psicossocial”; um teste de Fator “g” 

aferido para a população escolar portuguesa e um “teste de Barragem de Toulouse e Piéron – 

elementos para a aferição para a população portuguesa” ambos de Rodrigues do Amaral; 

“Análise de uma casuística com dificuldades escolares instrumentais e psico-organicas” de 

Arquimedes Santos.  

A par desta linha de investigação, foi também desenvolvida uma segunda componente na 

agenda científica do CIP, referente ao Serviço de Pedagogia, Didática e Educação Permanente. 

Neste domínio desenvolveram-se trabalhos fundados noutras tradições de pesquisa, 

nomeadamente da história da educação e da sociologia da educação (Boletim Bibliográfico e 

Informativo n.º 13, 1971). No âmbito da criação do CIP, a esta linha de investigação foram 

acometidas as seguintes competências: 

 “Organizar inquéritos sobre os atrasos escolares no ensino primário; 

 Realizar inquéritos respeitantes à formação dos professores do ensino secundário; 

 Proceder à sondagem dos interesses e gostos artísticos de alunos do ensino 

secundário; 

 Promover a sondagem à ocupação dos ócios de alunos do ensino secundário de Lisboa 

e propor atividades supletivas; 

 Recolher documentação legal necessária à elaboração de guias para informação de 

dirigentes escolares, professores, estudantes e famílias dos escolares, dos estudos em 

Portugal e respetivas carreiras profissionais; 

 Reunir material para a elaboração de instrumentos didáticos (textos, mapas, 

ilustrações, etc.); 

 Iniciar atividades de orientação pedagógica escolar e extraescolar; 

 Programar uma série de publicações como complemento indispensável, quer para o 

conhecimento teórico quer para o exercício prático do ensino das ciências da natureza 

e das ciências do espírito, e preparação esquemática de tipos audiovisuais de 

lecionação” (Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 1, 1964, pp. 2-3).  

Sobre esta linha de investigação, ambos os entrevistados sublinharam a “grande influência 

francesa” (CIP2) que a caracterizava, resultante, em parte, da circulação de investigadores do 

CIP por instituições sediadas em França; um dos entrevistados salientou o caráter inovador dos 

trabalhos em história da educação:  
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“O grupo de história da educação que foi uma inovação em Portugal. (…) Era o Rogério 

Fernandes, o Salvado Sampaio, o Alberto Ferreira, e um Castelo-Branco (…). Eram esses 

os bolseiros. Esse núcleo foi de facto inovador. Inovador quando não havia nada. Isto 

apareceu no final dos anos 1960” (CIP1). 

Caixa 8 Exemplos de estudos desenvolvidos no CIP publicados no Boletim Bibliográfico e Informativo  

(1963-1980) 

 “Da Pedagogia não Diretiva como Pedagogia Personalista” de João Bénard da Costa 

 “Atualização do pessoal docente” de Rui Grácio  

 “Leitura e tempo livre” de Rui Grácio 

 “Reforma e Estatuto da Educação Nacional” de Salvado Sampaio 

 “A psicolinguística na Didática da Língua Portuguesa” de Dulce Rebelo  

 “Filosofia – ensino ou iniciação” de José Marinho  

 “Perspetivas de uma Gramática Simbólica” de Óscar Lopes  

 “Cartilhas Quinhentistas para ensinar a ler” de Fernando Castelo Branco  

 “As ideias pedagógicas de F. Adolfo Coelho” de Rogério Fernandes 

 

Atendendo a estas características, importava também perceber o que estaria na origem de 

determinados projetos de investigação e, sobre esta matéria, os entrevistados referiram que 

iniciativa era “espontânea” (CIP2) e cabia em primeira instância aos investigadores, embora o 

diretor de investigação e do centro discutissem os projetos. Apesar da importância dos 

contactos com investigadores estrangeiros e atividades de intercâmbio e formação dos 

investigadores que mencionarei mais adiante, os projetos a realizar eram determinados 

sobretudo pelos interesses pessoais dos investigadores, tal como defendido por um dos 

entrevistados:  

“[As linhas de investigação eram definidas] de acordo com as pessoas que apareciam 

(…). Era abert[o concurso de] bolsa em ciências da educação (…) e depois eles tinham 

de apresentar um projeto (…). E depois eram escolhidos (…). Quem selecionava era o 

Rui Grácio ou o Salvado Sampaio, com o diretor” (CIP1).  

Por isso, um dos entrevistados sublinhou que, se o centro não dispunha de autonomia 

financeira, a autonomia dos “temas científicos” era assinável (CIP1). De facto, a estrutura 

orgânica do centro não contemplava um órgão deliberativo com competências em matéria de 

definição do trabalho científico. Porém, assinalo a existência de um conselho consultivo, 

composto por representantes de várias instituições de ensino, incluindo ensino superior, muito 

embora não tenha detetado dados relativos ao eventual papel deste órgão na definição das 

prioridades de investigação a desenvolver.  
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Caixa 9 Composição do conselho consultivo do CIP  

(Excerto da Ata n.º 1965\60800 do Conselho de Administração da FCG) 

“A Comissão Delegada tomou conhecimento da proposta da direção do Centro, do parecer do 
Conselho Consultivo de Educação e dos despachos proferidos pelo Senhor Prof. Ferrer Correia e 
aprovou a seguinte constituição do Conselho Consultivo: 

 Representante do Conselho Consultivo de Educação: Dr. João de Almeida, Diretor Geral do 
Ensino Superior e das Belas Artes; 

 Representante do Ensino Superior: Dr. Henrique Barahona Fernandes, Professor Catedrático 
da Faculdade de Medicina de Lisboa; 

 Representante do Ensino Liceal: Dr. Alberto Martins de Carvalho, Professor Efetivo e 
Metodólogo do 4.º. Grupo; 

 Representante do Ensino Técnico Profissional: Dr. António Henriques, Professor Metodólogo 
do 10.º. Grupo do Ensino Técnico Profissional e Diretor da Escola Técnica Elementar de 
Eugénio dos Santos, em Lisboa; 

 Representante do Ensino Primário: Inspetor Correia da Silva, Inspetor Orientador do Quadro 
de Inspeção da Direção Geral do Ensino Primário”.  

 

Do mesmo modo, a análise das atas do conselho de administração da FCG não revelou indícios 

de orientações sobre definição de linhas de investigação; os dados apontaram antes para a 

discussão de matérias preferencialmente mais administrativas, relacionadas com gestão de 

recursos humanos e gestão financeira ou ainda do estabelecimento de parcerias ou atribuição 

de subsídios, não tendo sido identificadas intervenções relativas à agenda científica.  

 

1.2. A procura de soluções para o sistema educativo  

A segunda dimensão que orientou a ação do CIP, e que concorre para o seu caráter inovador, 

prende-se com a produção de conhecimento que pudesse contribuir para a resolução das 

“necessidades urgentes” da organização escolar, tal como é possível ler na primeira edição do 

Boletim Bibliográfico e Informativo de 1964:  

“Verdade corrente e indesmentível, sempre renovada e nunca refutada, é esta: o nosso 

sistema educativo, o nosso plano de estudos, a nossa organização escolar não estão 

atualizados e não possuímos até agora um centro de investigação que experimentasse 

e sugerisse as tarefas tendentes a obviar ou a diminuir o mal por todos reconhecido; 

não possuímos ramos de ensino escolarmente organizados que absorvam a maioria 

daqueles que, saídos do ensino primários, não continuam os estudos demasiado longos 

para as possibilidades económicas (…); não se exige carteira profissional ou certificação 

de competência nos trabalhos de ordem prática ou técnica das profissões do escalão 

secundário (…). Perante a lista das necessidades urgentes cuja satisfação se reclama 

para o progresso da Nação e bem-estar de seus componentes – e que não pode tentar-

se improvisar empiricamente sem malogro certo – propõe-se o Centro de Investigação 

Pedagógica contribuir para a solução de alguns dos problemas citados e, 

sucessivamente, de outros que não menos importantes, quando o número de 

investigadores e outras circunstâncias o permitirem” (Boletim Bibliográfico e 

Informativo, n.º 1, 1964, p. 1).  
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De facto, desde cedo, foi criada a expectativa que o “trabalho experimental” do CIP 

concorresse para “impedir a “improvisação” da ação política e, desse modo, “contribuir para a 

solução” dos problemas do sistema educativo do país, como o abandono escolar, ausência de 

formação de professores e a desatualização dos planos de estudos” (idem, p. 3). Aliás, num 

texto evocativo da memória de Delfim dos Santos publicado no mesmo Boletim, Alberto 

Martins Carvalho54, sublinhava que  

“para lá do esquematismo regulamentar que fixou as (…) finalidades [do CIP] – 

‘promover a investigação, propiciar a difusão de técnicas e métodos, levar a efeito 

estudos, inquéritos e prospeções’ - (…) os seus objetivos deviam ser de outro género, 

pois se tratava de um projeto que tanto tinha do tipo piloto como do tipo exploratório 

de tudo o que até aí o preocupava teoricamente nos seus estudos e no seu ensino. 

[Seria um trabalho] com a finalidade de impedir a improvisação, que é apenas 

simulação de solução, e impedir também a desfiguração da estrutura pedagógica 

nacional pela transferência apressada” (Carvalho, 1967, pp. 15-16).  

Do mesmo modo, o projeto de criação de um centro dedicado à investigação psicopedagógica 

foi também definido por António Ferrer Correia, apelando à “ajuda inestimável” que esta 

poderia ter nas políticas públicas de educação, como se pode ler no seguinte excerto de uma 

ata do conselho de administração de 1962:  

“O Centro de Estudos Psicopedagógicos terá, na sua primeira fase, um aspeto 

predominantemente especulativo, mas, mais tarde, deverá forçosamente ter 

características experimentais. Além do mais, poderá vir a prestar ao governo uma 

ajuda inestimável na definição de uma política geral de educação que, forçoso é 

reconhecê-lo, tem sido empírica até agora, sem tomar em conta as realidades 

específicas da nossa população escolar” (Ata do conselho de administração, n.º 144 de 

20 de dezembro de 1962). 

Deste modo, a existência de uma perspetiva que enfatizava a utilização do conhecimento 

científico para a solução dos problemas, acentuava a ideia de que o conhecimento científico 

serviria para apoiar a decisão política, baseando-se no pressuposto de que a ciência 

corresponderia à verdade e que as regras do saber científico serviam “de padrão único para 

intelegibilizar a realidade” (Ó, 2009, p. 45).  

Pela agenda do CIP também passou uma preocupação na externalização dos modelos teóricos, 

procurando evitar “a desfiguração da estrutura pedagógica nacional pela transferência 

apressada de métodos de outros países, sem o normal aferimento e necessária adequação” 

(Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 1, 1964, p. 3). Deste modo, procurava-se manter uma 

certa especificidade contextual nos processos de transferência do conhecimento científico, 

parecendo mais importante a adaptação de modelos estrangeiros à realidade local do que a 

evocação desses modelos como uma fonte de legitimação externa para implementar reformas 

que de, outro modo, podiam ter encontrado resistência 

 

                                                           
54 Alberto Martins de Carvalho foi professor Liceu nacional de D. João III de Coimbra e substituiu Delfim dos Santos 
na direção do centro após 1966.  



Capítulo 4 | O Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste Gulbenkian 

130 

1.3. Contributo para a constituição de um grupo de investigadores 

A terceira dimensão que contribui para a definição da ação do CIP como inovadora no domínio 

da investigação educacional está relacionada com o contributo significativo para a constituição 

de um grupo estabelecido de investigadores, visível em três indicadores fundamentais: a 

fundação de um quadro de pessoal próprio e permanente; o recrutamento por via de bolsas 

de estudo ou contratações à tarefa de outros investigadores; o estabelecimento de contactos 

dos investigadores nacionais com colegas estrangeiros no sentido de colocar a produção 

científica nacional a par das tendências de investigação internacionais.  

No que respeita ao pessoal próprio do CIP, o quadro incluía o diretor do centro e os diretores 

de investigação, um grupo restrito de investigadores e pessoal de apoio à investigação. Pelos 

cargos de direção passaram Delfim dos Santos (1963-1966) e Alberto Martins de Carvalho 

(1966-1980), Manuel Bredas Simões, enquanto diretor de investigação e Rui Grácio, 

coordenador do Serviço de Pedagogia, Didática e Educação Permanente. No quadro 

permanente do CIP incluíam-se ainda Áurea Adão, Bairrão Ruivo, Dulce Rebelo, José Bénard da 

Costa, José Carlos de Araújo Marinho, José Marinho Arquimedes da Silva Santos e José 

Rodrigues do Amaral.  

Em relação aos investigadores recrutados, e tal como já referido, o CIP abria concursos para 

bolsas de estudo e investigação, sendo os candidatos recrutados em função do um projeto 

científico que apresentavam. Desde a sua criação em 1963 até início dos anos 1970, o 

Departamento acolheu um crescente número de bolseiros e investigadores contratados à 

tarefa.  

Caixa 10 Bolseiros, estagiários e investigadores contratados à tarefa no CIP constantes das atas do Conselho de 

Administração da FCG entre 1963 e 1980 

Alberto Ferreira, Aldónio Simões Gomes, Ana Benavente, Ana Maria Regala Dias Pinto, António Raul 
Simões Neto, Bártolo Paiva Campos, Dirce Pestana Soares, Elsa Freitas Meneses de Jesus, Fernando 
Castelo- Branco, Filomena Pinto Coelho, Eugénio Cardigos, Fernando Ruy dos, Santos Gilot, Germano 
Soromenho Neves, Helena Fonseca dos Santos Rocha, Isabel Maria Simão Ferreira Bento Soares, Joel 
Serrão, José Salvado Sampaio, José Sebastião e Silva, Manuel Joaquim Sousaventura, Manuel Luís Mendes 
da Silva, Maria Emília Coutinho Diniz, Maria Emília Tornelli Cordeiro Ferreira, Maria Filomena Mónica, 
Maria Isabel Rodrigues Anjo, Maria Natália Pais, Óscar de Freitas Lopes, Rogério Fernandes, Sérgio Niza, 
Victor da Fonseca, Virgínia do Santos da Silva Ramos.  

 

A propósito do recrutamento destes investigadores, e pese embora a existência de um 

mecanismo do concurso para atribuição das bolsas de estudo, os entrevistados referiram que a 

maior parte dessas colaborações eram iniciadas por “convite” (CIP1), tal como atestam os 

seguintes excertos de entrevistas:  

“Eu acho que era por convite quando eram pessoas que já tinham uma formação. Mas 

eram miseravelmente pagos. Mas eram miseravelmente pagos (…). Quase todos 

[tinham problemas com o regime]. Mas de qualquer maneira também havia aí as suas 

cunhazitas, tenho essa ideia (…). Mas muitas pessoas que eram chamadas pelo seu 

valor (…). Mas houve nomes que foram proibidos e chegaram a ser rejeitados pelo 

Teotónio Pereira que era administrador, por exemplo, o Sottomayor Cardia não chegou 

a entrar porque era muito à esquerda e o outro foi o Pulido Valente. Esses dois já não 

conseguiram entrar” (CIP1).  
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No mesmo sentido, outro entrevistado referiu que estes convites eram realizados no quadro 

de complexo equilíbrio entre um “recrutamento de esquerda”, considerando que muitos dos 

colaboradores do CIP tinham “problemas com o regime”; a administração da FCG que dava o 

parecer final para o recrutamento  

“que tinha democratas mas também gente do regime, como por exemplo, o Teotónio 

Pereira. (…) Onde estavam democratas faziam-se cooptações que tinham por base a 

política” (CIP2). 

Neste sentido, Rui Grácio referiu-se, já em 1991, do seguinte modo ao recrutamento no 

Departamento de Pedagogia:  

“No contexto de certas condições administrativas, financeiras e outras de especial 

melindre, a maior parte dos elementos que prestaram colaboração fizeram-no em 

regime de bolsa ou de contrato, num caso e noutro com prazo marcado” (Grácio, 1991, 

p. 620).  

O contributo para o estabelecimento de um grupo de investigadores passou também pelas 

colaborações de investigadores estrangeiros que eram convidados para atividades do CIP, 

incluindo congressos e colóquios, mas também para o apoio ao trabalho científico, fornecendo 

orientações e pistas para os projetos em curso. Ambos os entrevistados se referiram à 

importância dos contactos informais estabelecidos pelos investigadores, nomeadamente por 

Rui Grácio, assim como as relações com a Embaixada de França e o então designado Instituto 

Francês de Lisboa55: “Tínhamos uma parceria grande com a embaixada francesa que permitia 

essa gente vir cá” (CIP1). Neste âmbito, sublinho a existência de uma rubrica orçamental do 

CIP dedicada a “Cursos, Seminários e Professores Visitantes”, onde se incluíam várias 

atividades, conforme foi possível constatar pela análise das atas do conselho de administração 

da FCG e das quais destaco: 

 O pagamento de despesas a investigadores estrangeiros para participarem enquanto 

convidados em conferências ou seminários em Portugal, entre os quais Roger Mucchielli 

da Universidade de Rennes; Anna Ancelin-Schutzenberger da Universidade de Paris; 

Viviane Isabert-Jamati e Juliett Favez-Boutonier do Centre national de la recherche 

scientifique; García Hoz da Universidade de Madrid; Gilles Ferry da Universidade Paris X-

Nanterre; Mireya Montané do Instituto Experimental e Piloto Joanot Martorell de 

Barcelona; Henry Keith da Universidade de Berkeley / bolseiro da FCG; Eunice Santos da 

Universidade de São Paulo; 

 Missões de investigadores estrangeiros, nomeadamente brasileiros que visitavam 

Portugal ao abrigo do programa de bolsas de estudo da FCG; 

 Missões de investigadores nacionais para estágios ou participação em encontros 

científicos no estrangeiro, nomeadamente no Institut National de Recherche et de 

Documentation Pédagogiques em Paris;  

 Missões de investigadores nacionais para visitas a centros de investigação semelhantes ao 

CIP.  

                                                           
55 De acordo com o seu sítio institucional, o instituto foi “criado em 1937, o Instituto Francês de Lisboa tornou-se 
Instituto Franco-Português em 1984 e Institut Français du Portugal em 2011” (Institut français du Portugal, 2011).  
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Merece ainda referência a organização de encontros de âmbito internacional em Portugal, 

como foi o caso do 6.º Seminário Internacional de Caracterologia em 1966 sob o tema “ As 

expressões do caráter nos comportamentos, nas artes e nas culturas”, realizada por solicitação 

da Association International de Caractérologie, conforme consta do Boletim Informativo e 

Bibliográfico n.º 4 de 1966.  

À circulação de investigadores nacionais e ao contacto com investigadores estrangeiros como 

contributo para o estabelecimento de um grupo de investigadores, acrescento ainda a 

avaliação que um dos entrevistados produziu sobre o CIP como um lugar de debate interno 

sobre as questões que se colocavam ao sistema educativo:  

“Tínhamos ali um lugar de discussão (…) que não havia cá fora. Por exemplo, quando 

houve aqueles projetos do Galvão Telles houve reuniões de discussão à volta daqueles 

projetos e depois também dos projetos do Veiga Simão” (CIP1).  

 

1.4. Difusão da produção relacionada com a sua agenda científica 

Desde cedo houve uma aposta na difusão da produção relacionada com a agenda científica do 

CIP. Para além da participação em congressos, da organização de palestras com investigadores 

estrangeiros, colóquios ou encontros mencionados no ponto anterior, importa ainda destacar 

outros meios de difusão da produção científica: a constituição de um Departamento de 

Documentação e Informação; a edição de uma revista própria; e, por último, a realização de 

atividades de formação de professores.  

Começo por referir a constituição na orgânica do CIP de um Departamento de Documentação 

e Informação, cuja missão consista em “reunir, apreciar, classificar e ordenar toda a 

documentação” e colocá-la à disposição de “todos os interessados por assuntos de filosofia, de 

psicologia, de sociologia e de educação” (Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 1, 1964, p. 5). 

O espólio do centro incluía um arquivo sobre legislação, programas de instituições nacionais e 

estrangeiras, o arquivo de centros e instituições estrangeiras similares, a assinatura de revistas 

científicas, um serviço de reprodução de documentos e um serviço de traduções, afirmando-se 

como um meio precioso para o apoio à investigação educacional. Nesse sentido, um dos 

entrevistados avaliou de forma muito positiva esse equipamento, afirmando que “a nossa 

biblioteca esteve sempre aberta ao público e tínhamos sempre professores que procuravam a 

biblioteca que tinha revistas únicas” (CIP1)56.  

Por seu turno, as atividades do CIP eram divulgadas através de uma edição própria, o Boletim 

Bibliográfico e Informativo, cuja designação foi sofrendo pequenas mudanças, e que, entre 

1964 e 1973, publicou dezoito edições. Nestes boletins constavam artigos relativos aos 

trabalhos de investigação em curso no CIP, mas também informações relativas à organização 

interna do centro, nomeadamente sobre os seus objetivos e organização, bem como notícias 

relativas a atividades desenvolvidas, eventos e congressos a realizar em Portugal e no 

estrangeiro.  

                                                           
56 Após a extinção do CIP a biblioteca do Departamento de Documentação e Informação foi doada à FPCE-UL, 
conforme consta da ata n.º 1981\56 do conselho de administração da FCG.  
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Acrescento ainda a divulgação dos eventos promovidos pelo CIP através da comunicação social 

e a colaboração regular de alguns investigadores, sobretudo de Rui Grácio e de Salvado 

Sampaio, em edições de imprensa escrita, tal como referido por um dos entrevistados: 

“[Os eventos do CIP tinham] impacto público tinha[m]. Tinha[m] porque havia uma 

ligação à impressa, havia a participação do Salvado Sampaio e do Rui Grácio em 

imensos artigos de imprensa,… alguns cortados, não é verdade? (…). E havia os 

congressos e colóquios e havia sempre imensos jornalistas” (CIP1). 

No mesmo sentido, a realização de atividades mais ou menos avulsas relacionadas com a 

formação de professores também contribuíram para a difusão da agenda científica do CIP. A 

título de exemplo, refira-se o curso de formação psicopedagógica de formações de professores 

e iniciação musical em 1966, um curso de psicopedagogia de expressão artística em 1969 ou o 

envolvimento dos docentes em “experiências de modernização da iniciação da matemática” 

com a formação e produção de materiais de apoio, com início em 1965. Sobre a organização 

destes cursos de formação de professores, um dos entrevistados referiu que tinham “grande 

implantação” e procura por parte destes profissionais, funcionando como “complemento às 

ciências pedagógicas”. Estas iniciativas acolhiam grande adesão por parte dos profissionais de 

educação, sobretudo professores, porque “constituíam uma novidade” e porque “não havia 

mais nada” (CIP1).  

 

Em síntese, o CIP foi descrito por um dos entrevistados como “uma pedrada no charco” pelo 

facto de ter ocupado um espaço que as políticas públicas do Estado deixaram vazio. Contudo, a 

“pedra” terá provocado tímidas ondas concêntricas porque, tal como referem Nóvoa & Ó 

(2007), “o Centro de Investigação Pedagógica teve uma existência muito atribulada” e, por 

isso, nem sempre foi possível “cumprir cabalmente as finalidades que lhe haviam sido fixadas” 

(idem, p. 77). 

 

2. Um centro à margem 
Este ponto visa apresentar os aspetos que acentuaram o caráter iminentemente marginal do 

CIP, mostrando as vicissitudes que condicionaram a sua ação e que conduziram à sua descrição 

como um “centro à margem”: por um lado, o CIP manteve-se à margem dentro da própria 

FCG, remetido para um lugar raiano, entre os pelouros da Educação e da Ciência; por outro 

lado, o CIP foi também mantido à margem da decisão política, contrariando a sua expectativa 

em produzir conhecimento passível de melhorar o sistema educativo.  

 

2.1. Marginalidade interna  

A ação do CIP foi considerada como relativamente marginal no seio da própria FCG, tendo a 

análise dos dados revelado dois indicadores que, em conjunto, concorrem e comprovam esta 

marginalidade: em primeiro lugar, o debate sobre a integração do centro no Serviço de 

Educação e Bolsas ou no Serviço de Ciência - indicador sobre as dúvidas da cientificidade da 

sua missão-, e em segundo lugar, a ambiguidade da sua agenda científica. Acrescento ainda 
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que o processo de encerramento do CIP como uma decisão da própria FCG constitui, em si, um 

elemento central para a caracterização da desvalorização do CIP por parte da sua instituição 

de acolhimento.  

Um importante indicador da marginalidade do CIP dentro da FCG reside no debate sobre a sua 

integração junto do Serviço de Educação e Bolsas ou do Serviço de Ciência, leia-se do Instituto 

Gulbenkian de Ciência (IGC). De facto, quando foi tomada a decisão da criação do CIP, o centro 

foi concebido como parte integrante do IGC; no entanto, esta inclusão só se concretizou em 

1969 (Calado, 2007). O processo relacionado com esta integração caracterizou-se por 

hesitações e indefinições e foi descrito cuidadosamente no texto de Nóvoa e Ó (2007):  

“[Em 1968] retomou-se a discussão sobre o enquadramento do Centro no pelouro da 

Educação ou da Ciência, tendo ficado decidido que, embora enquadrado no Instituto 

Gulbenkian de Ciência, ele continuava a depender do administrador do pelouro da 

Educação. Finalmente, em 1969, na sequência de longas discussões, o presidente 

Azeredo Perdigão propôs a transferência do CIP para o pelouro da Ciência, por lhe 

parecer que era um organismo de investigação científica, ‘exatamente como os 

restantes Centros’ que constituíam o Instituto Gulbenkian de Ciência e haver, por isso, 

‘necessidade de uma direção superior comum a todos eles’. Desde esta data e até 

1974, quando o CIP se mudou para as instalações do Instituto Gulbenkian de Ciência, 

decorreu o período de maior produtividade do Centro” (idem, p. 77).  

O excerto de uma ata do conselho de administração da FCG dá igualmente conta deste debate 

ao nível da direção da fundação, refletindo os avanços e recuos que pesaram a efetiva 

integração do CIP no IGC.  

Caixa 11 Integração do CIP no IGC 

(Excerto de Ata n.º 1969\96300 do Conselho de Administração da FCG) 

“O Senhor Presidente recordou que, mais de uma vez, havia sido ventilada a hipótese de 
integração do Centro de Investigação Pedagógica, como organismo que é do Instituto Gulbenkian 
de Ciência, no pelouro a que pertence este Instituto, deixando, portanto, de estar enquadrado no 
Pelouro de Educação. 
O Senhor Presidente disse que, a este respeito, que a transferência se justificava, em seu 
entender, por duas razões. Em primeiro lugar, por o referido centro ser um organismo de 
investigação científica, exatamente como os restantes centros que constituem o Instituto 
Gulbenkian de Ciências e haver, por isso, necessidade de uma direção superior comum a todos 
eles. Em segundo lugar – e sobretudo – pelo facto do Senhor Prof. Dr. Ferrer Correia, cuja 
dedicação pela Fundação Gulbenkian não era de mais enaltecer, se achar assoberbado com o 
trabalho decorrente dos diversos Serviços sob a sua superior orientação, nomeadamente o de 
educação, o de bolsas de estudo, o de bibliotecas itinerantes e fixas e ainda o plano de edições. 
Nestes termos, ele, Senhor Presidente, punha à consideração o problema de saber se, pelas 
razões que apontara, o centro de investigação pedagógica deveria ou não passar a estar 
integrado do Pelouro de Ciência. 
Usou seguidamente da palavra o senhor Prof. Dr. Ferrer Correia que, depois de agradecer ao 
Senhor presidente as palavras que este acabara de dirigir-lhe, disse que já tinha tido ocasião de 
manifestar a sua concordância à integração do CIP no Pelouro de Ciência; isto sem embargo de o 
facto de o centro ter estado, até aqui, enquadrado no Pelouro da Educação se compreender sem 
dificuldade. Na verdade, posto que o CIP seja um centro de investigação científica, as suas 
atividades estão estritamente ligadas à do departamento de educação. No entanto, feito um 
balanço geral da situação e atendendo sobretudo à necessidade de os vários centros que formam 
o Instituto Gulbenkian de Ciência estarem sujeitos a uma direção superior comum, ele próprio 
considerava mais aconselhável a integração do aludido centro no Pelouro de Ciência”.  
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A incerteza sobre o lugar do CIP do seio da FCG encerra, ainda de acordo com Nóvoa e Ó 

(2007), um outro debate sobre a pertinência e necessidade de criação do CIP face a diferentes 

conceções sobre o “estatuto da pedagogia”:  

“De um lado, o Conselho Consultivo da Ciência, negando qualquer cientificidade às 

questões pedagógicas, remetendo-as, em consonância, para as atividades regulares 

que o Serviço de Educação devesse entender fazer neste campo; do outro, Ferrer 

Correia, argumentando pela necessidade de enquadrar a Pedagogia no âmbito das 

Ciências Humanas, não a reduzindo assim ‘a mero conjunto de técnicas com base 

científica’. Com estas ou com outras palavras, as discussões de caráter epistemológico 

sobre a Pedagogia – ou, mais tarde, as Ciências da Educação – tornaram-se assunto 

recorrente ao longo das últimas décadas. Para além dos aspetos teóricos e 

metodológicos, elas encerram, como bem se percebe nas atas do Conselho de 

Administração da Gulbenkian, importantes questões de poder, de influência e de luta 

pela obtenção de recursos” (idem, p. 75). 

Concorrendo para o debate da cientificidade da pedagogia e das dinâmicas da micropolítica da 

FCG, terá estado ainda a dificuldade do CIP em definir uma agenda científica coesa. Este 

fenómeno é visível, desde logo, pela evidente fração interna do centro, e que corresponde, de 

forma genérica, à existência de dois departamentos com perfis distintos: um dedicado 

preferencialmente à psicologia da educação e outro centrado numa componente mais 

pedagógica. Se cientificamente a opção pela existência de dois departamentos parecia 

justificar-se, como procurei dar conta no ponto anterior, de acordo com os entrevistados, 

entre estas duas valências existiam alguns “conflitos não abertos, latentes” (CIP1) cuja origem 

estaria para além de motivações científicas. O excerto de entrevista que transcrevo em 

seguida é exemplar para ilustrar este pensamento:  

“Porque o centro foi criado pelo professor Delfim dos Santos. Mas havia um sobrinho 

do Ferrer Correia que era um indivíduo voltado para as psicologias, que era o Breda 

Simões (…). Se o Delfim dos Santos tinha como pupilo dele o Rui Grácio, aparece este 

Breda Simões como pupilo do tio, o Ferrer Correia. E portanto aqui cria-se um centro 

para satisfazer essas duas partes (…). O centro é logo criado com um departamento de 

psicologia (…) e pedagogia. Portanto, houve logo ali uma divisão! (…) Havia uma 

grande diferença porque enquanto que os psicólogos (…) estavam voltados nessa 

época para a sociometria, a pedagogia estava voltada para o que se passava em 

França. A grande diferença estava na influência francófona. Isso é claro” (CIP1).  

Compreende-se por isso que o desenvolvimento de uma agenda científica “moderna” e 

inovadora comportou uma certa contradição interna, que passava pela coexistência de duas 

abordagens distintas de análise dos fenómenos educativos: de um lado, uma tradição 

marcadamente psi, com preocupações na construção e aferimento de instrumentos de 

avaliação psicológica e sua aplicação a estudantes portugueses, bem como no apoio e consulta 

psicológica; de outro lado, uma linha de investigação de tradição que apelava aos estudos 

históricos, à tradição sociológica, com a utilização de inquéritos e sondagens junto da 

população escolar, e ao desenvolvimento curricular, invocando também trabalhos na área das 

didáticas.  
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A dificuldade do CIP em definir uma agenda científica coesa esteve também relacionada com 

os processos de decisão sobre a investigação a desenvolver. Tal como referido anteriormente, 

esta decisão estava muito dependente dos interesses individuais dos investigadores à medida 

que eram recrutados. Embora este processo possa ter consagrado um espaço considerável de 

liberdade científica, também poderá ter dificultado a coordenação do centro e a coesão da sua 

agenda de investigação. A este respeito, um dos entrevistados referiu também que, sobretudo 

a partir dos anos 1970, começou a assistir-se a uma certa lógica casuística no CIP, quando 

muitos trabalhos eram iniciados mas depois não chegavam a bom porto:  

“A partir de 1970, 1971, as coisas começaram a ser feitas e a ficar pelo caminho, é a 

ideia que eu tenho (…). Por razões económicas e talvez falta de liderança… (…). Nada se 

terminou, não se publicou. Há assim umas coisas que ficaram pelo caminho (..). O não 

ter publicado o resultado das coisas…” (CIP1).  

Enfim, por último, a marginalidade interna do CIP também pode ser constatada pela decisão 

pelo seu encerramento em 1980.  

Caixa 12 Extinção do CIP (Excerto de ata n.º 1980\29 do conselho de administração da FCG) 

“O Conselho de Administração apreciou, longamente, (…) a extinção do Centro de 
Investigação Pedagógica do IGC, destino do seu pessoal e do respetivo material técnico 
específico que lhe está afeto. Após ter dado o seu acordo à referida extinção, o Conselho 
determinou o seguinte: a) o Núcleo de Documentação/Informação manter-se-á intacto o 
ficará incluído nos Serviços Centrais do IGC, sob a responsabilidade do Diretorado; b) o 
pessoal de investigação, enquanto investigadores singulares, ficará em princípio, 
administrativamente, adstrito ao Núcleo de Documentação/Informação. Encontram-se 
nesta situação os Drs. Rui Grácio, Dulce Rebelo, Áurea Adão e Breda Simões”.  

 

O processo de extinção, apesar de concretizado em 1980, foi iniciado anos antes, a julgar pelas 

palavras de um dos entrevistados que se referiu a uma tentativa de encerramento do CIP em 

meados dos anos 1970, porque “o [presidente da FCG, José de Azeredo] Perdigão achava que 

se gastava muito dinheiro nas atividades científicas e artísticas” (CIP1). Mas, para além de 

razões de ordem financeira, outros motivos podem ter pesado para esta decisão. Desde logo, a 

existência de um processo de descredibilização científica do centro: 

“O CIP acabou porque depois do 25 de abril, e mesmo antes, a [Fundação Calouste] 

Gulbenkian começou a fazer contas. E porque havia a ideia de que o CIP se dedicava a 

ciências ocultas, que a educação e as ciências da educação seriam ciências ocultas” 

(CIP2).  

“Realmente, [para a administração da FCG] a parte das ciências sociais não valia a 

pena: ‘Vamos acabar com isto’. E nós [investigadores do CIP] éramos mais fracos e 

basta dizer que muitos saíram” (CIP1).  

A par desta descredibilização, houve também um processo de esvaziamento de investigadores, 

sobretudo após o 25 de abril de 1974 que, como referiu um dos entrevistados, “foram fazer 

outras coisas” (CIP2); a título ilustrativo, refiro Rui Grácio, que viria a assumir o cargo de 

Secretário de Estado da Orientação Pedagógica entre 1974 e 1975, tendo também sido 

chamados para o desempenho de cargos dirigentes na administração pública Rogério 

Fernandes (Direção Geral do Ensino Básico) e Salvado Sampaio (Direção de Serviços do Ensino 
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primário) (Fernandes, 1999). De resto, para os dois entrevistados, a saída, ainda que provisória 

de Rui Grácio, terá sido decisiva para ditar o futuro encerramento do centro:  

“A saída do Rui Grácio para o Ministério enfraqueceu muito o centro (…). Se ele lá 

tivesse estado não se atreviam a fechar aquilo” (CIP2); “O Rui Grácio saiu para o 

Ministério e depois voltou, mas… foram asfixiando… (…). E depois [a administração] 

dizia-se desiludida…”(CIP1).  

As descontinuidades na investigação, as razões económicas, assim como à saída dos 

investigadores para outros cenários, deram fundamento a crescentes pressões dentro da FCG 

para o encerramento do centro.  

 

2.2. Marginalidade externa 

A caracterização do CIP como um “centro à margem” também se fundamenta pelo facto do 

centro se ter mantido à margem da decisão política, contrariando a sua expectativa em 

produzir conhecimento passível de melhorar o sistema educativo.  

Como cenário de fundo desta marginalidade, importa atender, a montante, à relação da 

própria FCG com o Estado Novo. Como Nóvoa e Ó (2007) defendem, a FCG procurou sempre 

manter um equilíbrio entre um compromisso “de delinear o seu programa a partir do mapa de 

objetivos e necessidades traçado pelo Estado autoritário”, tentando em simultâneo assegurar 

“uma posição de grande autonomia e independência” (idem, p. 10); as relações entre a FCG e 

o Estado Novo foram preferencialmente estabelecidas numa base interinstitucional, como é 

exemplo a colaboração na área da Telescola.  

Caixa 13 Posição da direção da FCG sobre a colaboração com Ministério da Educação Nacional a propósito da 

Telescola (Excerto de Ata:1963\15699 do Conselho de Administração da FCG) 

“O Senhor Prof. Ferrer Correia deu conhecimento ao Conselho da constituição de uma comissão 
oficial - composta por representantes do Ministério da Educação Nacional, da Fundação 
Gulbenkian (…) e da Radiotelevisão Portuguesa - para o estudo da televisão educativa (…). O 
Senhor Presidente sintetizou os termos atuais do problema, concluindo que a Fundação não 
deverá dele alhear-se. Acrescentou que, dado parecer-lhe que o Ministério da Educação 
Nacional se interessa acima de tudo pelo combate ao analfabetismo originário, a Fundação 
deverá desligar-se desse aspeto do problema, porque a respetiva solução é função 
especificamente do Estado. Todavia, poderá inscrever-se dentro dos quadros da atividade da 
Fundação o combate ao analfabetismo regressivo, no que têm desempenhado papel de relevo 
as nossas Bibliotecas-Itinerantes. Nestes termos, convém que a Fundação faça desde já saber 
ao Ministério da Educação Nacional que, muito embora esteja na disposição de continuar a 
prestar-lhe a sua colaboração, não poderá dar qualquer forma de patrocínio à produção e 
receção dos programas de combate ao analfabetismo originário. Assim, e independentemente 
da participação dos representantes da Fundação na Comissão constituída pelo Ministério da 
Educação Nacional, o Senhor Presidente propôs, com o apoio do Senhor Prof. Ferrer Correia, 
que, para nosso próprio esclarecimento, se constituísse uma outra comissão de estudo formada 
pelo Diretor do Serviço de Educação, Diretor do Serviço das Bibliotecas Itinerantes, Dr. Sá 
Machado, dois representantes do Centro de Investigação Pedagógica e o Dr. Rogado Dias, 
antigo bolseiro da Fundação, especializado em técnicas audiovisuais. Esta comissão deverá ter 
em vista que a Administração marcou uma atitude de preferência pelos programas de 
educação geral e pelos programas de combate ao analfabetismo regressivo”.  

 

Este cenário de fundo terá influenciado o modo como o CIP se relacionou com a decisão 

política. Os dados recolhidos apontaram para uma relação distante ou mesmo praticamente 
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inexistente entre a ação do CIP e a decisão política, sendo que os resultados dos estudos 

conduzidos pelo CIP raramente produziram efeitos junto da administração central. Para esta 

ausência terá contribuído o próprio CIP que, tal como defendeu um dos entrevistados, preferia 

manter autonomia face à administração central, replicando, em certa medida, a relação que a 

FCG também mantinha com o Estado:  

“O CIP não queria confundir-se com a gerência da política educativa oficial. Mas, 

através de convites, que o Rui Grácio era encarregado de satisfazer, o CIP interveio em 

instâncias de reflexão sobre questões da política educativa oficial. Mas era um órgão 

totalmente à margem e não queria ser outra coisa” (CIP2). 

Mas a relação com a decisão política também se manteve distante na justa medida em que o 

próprio Estado manteve o CIP à margem, conforme denunciava Rui Grácio em 1991, referindo-

se a um “incompreensível ceticismo alheio, especialmente gravoso quando procede de quem 

dispõe do poder de decisão em matéria de propiciação de meios” (Grácio, 1970, p. 10). No 

mesmo sentido, foram as palavras dos investigadores entrevistados: um deles referiu que “o 

Ministério [da Educação Nacional] também não queria mais do CIP de que uma posição 

consultiva” (CIP2); outro entrevistado sublinhou que 

“a relação da Gulbenkian com o Ministério da Educação não era boa (…), talvez por ser 

‘ciências da educação’, por ser aquela gente da oposição. Aí sei que era muito difícil 

(…). As atividades do CIP não tinham impacto no sistema educativo. Não tinha, porque 

repare, que era o Ministério da Educação Nacional.” (CIP1). 

De resto, houve momentos em que o Estado, por intermédio do Ministério da Educação 

Nacional, não assegurou as necessárias autorizações para a realização de estudos em escolas 

do ensino público, condicionando, desse modo, a ação do CIP. A propósito da intenção de 

realização de um projeto de investigação na área da didática da matemática, um entrevistado 

referiu que “nunca houve autorização (…) para pôr essa experiência no ensino público” (CIP1).  

Acrescento ainda que esta marginalidade externa foi também extensível ao mundo do ensino 

superior. Muito embora os dirigentes de primeira linha, Delfim dos Santos e Breda Simões, 

tivessem sido académicos, as atividades de investigação eram a razão de ser do CIP, mas eram 

ainda pouco significativos na universidade (Grácio, 1970)57. De outro modo, note-se que o CIP 

                                                           
57 A este propósito, é curioso observar o debate interno na FCG a sobre o horário de trabalho dos investigadores e 

a necessidade de estabelecer, ou não, um regime de exclusividade, conforme dá conta um excerto de uma ata do 

conselho de administração da FCG: “O Senhor Dr. Sá Machado pediu novamente a palavra para dizer que (…) 

entendia que a atividade científica na Fundação deveria, por princípio, ser exercida em regime de tempo pleno. (…) 

Os males emergentes de uma acumulação de funções ultrapassavam (…) as vantagens da referida 

complementaridade de atividades. Com efeito, nos termos em que tem vindo a ser praticada, tal acumulação, em 

que o investigador é ao mesmo tempo docente fora do seu ambiente de trabalho, não poderá deixar de prejudicar 

uma das funções em causa (…). Em seu entender, estas funções coadunam-se mal com as do investigador, 

designadamente quando se trata de investigadores profissionais. O Senhor Presidente acrescentou que, em sua 

opinião, se torna absolutamente indispensável corrigir as situações díspares que se verificam nos Centros em 

matéria de prestação de trabalho (…). No entanto, perante as situações já criadas, é evidente que a Fundação não 

poderá impor, pelo menos até ao momento em que os mesmos Centros, além da investigação científica 

propriamente dita, organizem e façam funcionar cursos de ensino pós-graduado. Quando tal se verificar - como, 

aliás, se torna indispensável para que os Centros alcancem a plenitude dos objetivos que se propõem -, então o 
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foi extinto numa altura em que começaram a ser criadas unidades orgânicas no ensino 

superior dedicadas às ciências da educação, nomeadamente ao nível das licenciaturas (Correia, 

2007).  

 

3. Em síntese  
No cômputo global desta tese, a análise da ação do CIP no domínio da investigação 

educacional tem a particularidade de sublinhar que, mesmo antes da existência de uma 

política estatal dedicada a este domínio, já existia investigação educacional relativamente 

orientada, ainda que fosse tutelada institucionalmente por uma agência privada. De facto, 

apesar das suas limitações, o CIP definiu caminhos para a investigação educacional e forneceu 

um contributo importante para bolseiros e projetos de investigação e, enfim, os dados 

permitiram concluir sobre o seu caráter inovador no plano científico da investigação 

educacional em Portugal durante o período da sua atividade.   

Contudo, a acumulação de ambiguidades e a sua marginalidade quer ao nível da própria FCG, 

quer ao nível da decisão política, conduziram a sua ação para um âmbito progressivamente 

diminuto e reduzido; por isso Nóvoa & Ó (2007, p. 78) consideram que o “projeto [do CIP] 

ficou bastante aquém das expectativas iniciais”. De facto, o CIP não se afirmou como grupo de 

interesse nas políticas públicas, uma vez que não reuniu uma variedade de atores 

provenientes de várias esferas da vida política, nomeadamente no mundo académico, em 

torno um interesse comum; nem tão pouco alcançou ou estabeleceu ligações com a 

administração central que lhe permitissem influenciar a agenda política. Por seu turno, a 

tentativa em gerir e manter um equilíbrio entre os interesses do Estado e os interesses da 

própria FCG ilustra a fragmentação, complexidade e ambiguidade que caracteriza a decisão 

política.  

Em síntese, justifica-se que o CIP possa ser descrito como um centro à margem do sistema ora 

pela sua originalidade e inovação nas linhas de investigação ora pelo seu afastamento em 

relação ao poder político.  

 

                                                                                                                                                                          
problema estará resolvido, na medida em que os investigadores não necessitarão recorrer a estímulos exteriores” 

(Ata n.º 1970\82).  
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Capítulo 5 

O Instituto de Inovação Educacional 
 

Este capítulo tem como objetivo analisar a ação do Instituto de Inovação Educacional (IIE) - 

uma agência pública criada em 1989 sob a tutela do Ministério da Educação - enquanto 

estrutura concebida para orientar a investigação educacional. Mais do que descrever as 

múltiplas atividades e iniciativas postas em prática pelo IIE durante o período da sua atividade 

(1989-2002)58, interessava perceber como é que o IIE se constituiu como instância de 

regulação da investigação educacional e quais os modos e dispositivos de regulação 

desencadeados.  

Conforme definido no Capítulo 3 relativo aos princípios metodológicos que orientaram a 

recolha e análise dos dados, a ação regulatória do IIE no domínio da investigação educacional 

foi interrogada atendendo a três dimensões analíticas: (i) a história e os motivos que estiveram 

na origem da criação de uma agência pública com responsabilidades no domínio da 

investigação educacional, bem como a sua evolução; (ii) o alcance e os limites dos dispositivos 

de regulação desencadeados; (iii) e, por fim, a identificação de indicadores relativos ao modo 

com a administração central do Estado e a academia se relacionaram com a missão do IIE. 

Analisados sob este prisma, os dados apontaram para três características fundamentais na 

ação regulatória do IIE no domínio da investigação educacional.  

Uma primeira característica diz respeito à criação do IIE como uma instância de promoção de 

produção de conhecimento útil à decisão política. Sobre a primeira dimensão analítica, os 

dados mostraram que o IIE foi concebido como um instrumento de apoio à reforma educativa 

                                                           
58 Para além da sua ação no âmbito do apoio à inovação e investigação educacional, destaco também as seguintes 

atividades do IIE: a) no domínio da difusão de conhecimento, a publicação da Revista Noesis, que tinha como 

público-alvo preferencial professores, administradores e técnicos de educação e visava a divulgação de práticas 

educativas, recursos pedagógicos testemunhos, informações para enriquecer e melhorar o ensino (em “Projetos de 

investigação em educação - projetos financiados em 1993 e em 1994, 1995”); a Revista INOVAÇÃO, dedicada ao 

“diálogo entre os que produzem o conhecimento e todos os que estão envolvidos no processo educativo” (idem); o 

Vídeo jornal CLIP e a revista “IIE em notícia” para divulgação da inovação educacional; o Jornal Escolar eletrónico 

TEIA; a organização de um Fórum de projetos de inovação e investigação, com objetivos de “intercâmbio de 

experiência e para reflexão sobre o trabalho dos professores e das escolas no desenvolvimento de projetos de 

inovação e investigação” e de incentivo à “cooperação entre centros de investigação ou instituições de ensino 

superior e as escolas no desenvolvimento destes projetos ou materiais” (idem, ibidem); o desenvolvimento de uma 

linha editorial própria que, entre coleções e coedições, publicou trezentos e três livros entre 1989 e 2002 (Direção 

Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2009); b) a cooperação com instituições internacionais e projetos 

internacionais [como o CIDREE no âmbito da Autoavaliação para o desenvolvimento da qualidade das escolas; ou a 

OCDE para a “Rede C do projeto INES/CERI”; a Comissão Europeia para, por exemplo, a cooperação no “Selo 

Europeu para as iniciativas inovadoras na área da aprendizagem das línguas”; a Rede Europeia de Responsáveis das 

Políticas de Avaliação dos Sistemas Educativos para a concretização do Workshop Europeu “Trends in the Evaluation 

of Education Systems: School (Self) Evaluation and decentralization”]; c) a organização de bases de dados: a 

INVESTIGbase (sobre projetos nacionais de investigação educacional); a base de dados de literatura cinzenta em 

educação (sobre a realidade educativa portuguesa), a EDUCbase (Base de Dados Bibliográficos sobre Educação 

disponível no Centro de Documentação e Informação do IIE); a base de dados de artigos científicos no domínio da 

educação.  
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em curso no final da década de 1980, que promovesse a produção de conhecimento no âmbito 

da inovação educacional e do desenvolvimento curricular e organizacional do sistema 

educativo. Procurarei demonstrar que sobre a existência do IIE dominou uma conceção de 

knowledge-based policy ou evidence-based policy, segundo a qual, como resultado da sua 

ação, seria possível produzir melhor conhecimento sobre o funcionamento do sistema 

educativo que apoiasse ou legitimasse a ação política.  

A segunda característica diz respeito ao IIE como uma estrutura de regulação de controlo da 

investigação educacional. Para esta caracterização, relacionada com a segunda dimensão 

analítica da ação do IIE, contribuíram decisivamente duas linhas de ação: por um lado, através 

de programas de apoio à inovação escolar, envolvendo ações dirigidas especificamente a 

professores e escolas; por outro lado, pela criação e desenvolvimento de dispositivos de 

regulação, nomeadamente a criação de programas de apoio financeiro a projetos de 

investigação conduzidos em instituições de ensino superior e centros e unidades de I&D. No 

âmbito desta tese, inquieta sobretudo esta segunda dimensão, por estar relacionada com a 

tentativa de condicionamento da agenda científica.  

Finalmente, como resultado do trabalho sobre os dados relativos à segunda e terceira 

dimensões analíticas, a terceira característica diz respeito ao IIE como lugar de confronto entre 

atores e perspetivas. Esta atribuição remete para a coexistência de diversas conceções sobre o 

papel do IIE e de interesses divergentes sobre a sua ação: ao nível da própria estrutura do IIE 

foi possível identificar uma evolução e sobreposição de diversos entendimentos sobre a sua 

missão; ao nível das relações estabelecidas com os investigadores59 os dados evidenciaram o 

modo como estes posicionaram estrategicamente face às intenções de condicionamento da 

agenda científica por parte do IIE; ao nível das relações com a tutela emergiram dados 

relativos à existência de expectativas diferenciadas quanto ao efetivo contributo da 

investigação promovida e produzida sob os auspícios do IIE identificadas, nomeadamente, pela 

análise do episódio que conduziu à extinção do instituto.  

A apresentação mais detalhada de cada uma destas três características organiza o presente 

capítulo. No primeiro ponto, procurarei demonstrar como a criação do IIE esteve embebida no 

processo de aprovação da primeira Lei de Bases do Sistema Educação (LBSE), tendo sido 

concebido como um promotor e produtor de conhecimento que apoiasse a reforma educativa 

decorrente da aplicação desse diploma. No segundo ponto, analisarei o modo como o IIE se 

constituiu como estrutura de regulação da investigação educacional, nomeadamente pelo 

desenvolvimento de medidas de apoio financeiro a projetos de investigação de instituições de 

ensino superior ou centros e unidades I&D. No terceiro ponto, focar-me-ei na caracterização 

do IIE como um lugar de confronto de atores e perspetivas, dando conta dos limites da sua 

ação regulatória. Finalmente, em quarto lugar, apresentarei uma síntese reflexiva sobre a ação 

regulatória do IIE. 

 

  

                                                           
59 Tal como referido na Introdução, o conceito de investigador é aqui utilizado num sentido amplo, como aquele 
que se dedica à produção de conhecimento científico no domínio da educação.  



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

143 

1. A produção de conhecimento de apoio à reforma educativa  
No âmbito desta tese, importa contextualizar a criação, no final da década de 1980, de uma 

agência pública sob a tutela do Ministério da Educação com responsabilidades específicas no 

domínio da investigação educacional atendendo a dois fenómenos centrais.  

Um primeiro fenómeno prende-se com o período vivido nessa época que se revelou propício 

para a institucionalização das políticas públicas de ciência e que, tal como descrito no Capítulo 

2, se traduziu na crescente importância que a ciência e a investigação assumiram no contexto 

geral das políticas públicas. Entre outros aspetos, este período foi marcado pelo 

desenvolvimento e sofisticação da regulamentação do sistema científico, nomeadamente pela 

criação de novos instrumentos de financiamento e pelo reforço das agências nacionais de 

ciência. A produção legislativa apelava ainda à ciência como motor do desenvolvimento 

económico, estabelecendo, pelo menos ao nível do texto normativo, uma ligação direta entre 

conhecimento científico e resultados do setor produtivo.  

Um segundo fenómeno está associado ao considerável protagonismo no domínio das políticas 

públicas que a educação assumiu no final da década de 1980, sendo particularmente 

significativa a aprovação da primeira LBSE e o movimento de reforma educativa que lhe esteve 

subjacente. Procurarei mostrar que a criação do IIE foi acelerada, não só ao contexto propício 

para a ciência e a investigação em geral, mas também graças à expectativa que o instituto se 

constituísse como uma instância de promoção e produção de conhecimento útil e de apoio à 

operacionalização e aplicação da reforma educativa. 

A relevância da educação nas políticas públicas em meados da década de 1980 teve origem 

num diagnóstico de “nítida atrofia” do sistema educativo (marcado pelo insucesso escolar, 

pela falta de formação de professores, pela desadequada gestão do sistema educativo, 

desatualização curricular, entre outros60), bem como pela afirmação da importância da 

educação no desenvolvimento do país, tal como é possível constatar nos Programas dos X e XI 

Governos Constitucionais (que governaram entre 1985-1987 e 1987-1991 respetivamente). 

Caixa 14 Excertos dos Programas dos X e XI Governos Constitucionais 

“Ciente que a modernização e o desenvolvimento do país dependem hoje, mais do que nunca, da 
capacidade dos portugueses para adaptar, acolher e gerar inovação; (…) Ciente de que o Sistema 
Educativo português está longe de corresponder aos legítimos anseios, expectativas e necessidades do 
País face não só aos desafios imediatos mas, igualmente, aos que no horizonte se perfilam perante a 
adesão às Comunidades Europeias; (…) O Governo considera a Educação como um dos setores 
prioritários da sua ação. (…) Trata se de realizar, de facto, a sempre adiada reforma global do Sistema 
Educativo que abarque os planos pedagógico, científico, administrativo e financeiro, que contemple 
uma política de recursos humanos motivadora, que racionalize e aperfeiçoe os recursos físicos nos 
domínios das instalações e equipamentos, e que crie efetiva condições para, uma participação de todos 
os intervenientes na condução do processo educativo” (Programa do X Governo Constitucional, 1985).  
 
 
 
 
 

                                                           
60 A este propósito ver, por exemplo, Benavente (1990), Pacheco (1991) e Formosinho (2000); os problemas 

diagnosticados no sistema educativo eram resultantes, em parte, do crescimento muito acentuado da população 

escolar a partir de 1974 e, sobretudo, durante a década de 1980.  
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(continuação) 

 
“Há que reconhecer que a situação educativa em Portugal revela uma nítida atrofia quando comparada 
com a dos países congéneres da Europa Ocidental. O exercício do direito à Educação em Portugal 
depara-se com estrangulamentos de há muito removidos na generalidade desses países. Problemas 
estruturais acumulados de há décadas agravados com a falta de estabilidade política da qual decorreu 
a impossibilidade de definição e execução de um projeto consequente de reforma educativa, 
consensualmente construído e negociado, conduziram a esse atraso estratégico, do qual decorrem 
sérios obstáculos ao desenvolvimento geral do País (…). Por isso, o Governo elege, como elevada 
prioridade para os próximos quatro anos, a renovação do sistema educativo e o arranque para uma 
profunda reforma do setor, tendo por horizonte a transição do milénio, como resulta dos princípios que 
informam a Lei de Bases do Sistema Educativo e orientarão a sua subsequente regulamentação” 
(Programa do XI Governo Constitucional, 1987). 

 

A aprovação da primeira LBSE portuguesa, criada num amplo consenso nacional e apesar dos 

contornos políticos complexos do processo (Teodoro, 1995)61, tornou-se uma peça central na 

afirmação da importância da educação nas políticas públicas e inscreveu na agenda política 

uma reforma educativa que contribuísse para solucionar os problemas do sistema educativo.  

No plano legislativo é possível observar também a importância atribuída à investigação 

educacional, tendo a LBSE consagrando o artigo 50.º à definição do sentido e objetivo da 

investigação em educação (artigo 50.º da Lei n.º 46/86 de 14 de outubro).  

Figura 5 Artigo 50.º da Lei n.º 46/86 de 14 de outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo) 

 

A respeito da centralidade da reforma educativa no plano das políticas públicas, importa 

refletir sobre dois aspetos centrais e que se prendem com a sua pretensa originalidade e o 

alcance da sua aplicação.  

Em primeiro lugar, a afirmação de uma necessária reforma educativa não se tratou 

propriamente de uma novidade em termos de opção política. Desde logo, e tal como referem 

Popkewitz & Pereyra (1992), no final da década de 1980 assistiu-se em vários países europeus 

a uma “vaga de reforma educativa” a que o governo português não pareceu ficar imune. No 

mesmo sentido, para Barroso (2001a) este movimento foi legitimado politicamente por um 

discurso “modernizador” tendo em vista a integração plena de Portugal na então designada 

CEE. Do mesmo modo, a ideia de “reforma educativa” não se tratou de uma novidade na 
                                                           
61 A montante destes desenvolvimentos, importa realçar o “período de normalização” a que se refere Stoer (1986) 
para aludir ao período pós-revolucionário em que os partidos políticos iniciam um processo de restabelecimento do 
poder do Estado nos vários domínios das políticas públicas, conduzindo a uma certa marginalização do “poder 
popular”.  
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medida em que foi um tema recorrente nas políticas públicas de educação na história recente 

de Portugal. Neste contexto, vale a pena evocar as sucessivas (tentativas) de reforma 

conduzidas por vários ministros da educação na segunda metade do século XX: Galvão Telles 

em 1963, Veiga Simão em 1973 e também por Roberto Carneiro em 1987 durante o XI 

Governo Constitucional (1987-1991). 

Em segundo lugar, tal como demonstrado por Barroso (2001a, p. 84), sob essa aparente capa 

da modernidade, a reforma foi concebida num modelo normativo – dedutivo centralizador em 

que, de grosso modo, o Estado concebe e as escolas aplicam: “a reforma é considerada por 

uns, ensaiada por outros e imposta a todos”. De resto, no âmbito desta linha de 

argumentação, o mesmo autor refere-se à passagem do “mito da reforma para a reforma de 

um mito” para dar conta falência dos modelos de reforma educativa baseados num modelo 

top-down em que as “‘grandes mudanças’ estruturais [são] impostas pela administração 

central à periferia” (idem).  

A lógica descendente em que a reforma foi concebida obrigava, por consequência, a uma 

maior sofisticação dos instrumentos de conhecimento sobre o sistema educativo, 

nomeadamente pela produção de conhecimento relacionado com temáticas centrais da 

reforma: a inovação educacional, do desenvolvimento curricular e organizacional do sistema 

educativo. Neste contexto, compreende-se a vocação do IIE para a promoção e produção de 

conhecimento que sustentasse a operacionalização da reforma. Desta forma, o IIE configurou-

se como um organismo governamental, que funcionava sob a tutela do Ministério da 

Educação, com competências no domínio da investigação educacional que apoiasse o 

desenvolvimento da reforma educativa. No preâmbulo do Decreto-Lei que estabeleceu a 

primeira estrutura orgânica e funcional do IIE o processo de reforma é explicitamente 

invocado como motivador da sua criação:  

“A reforma do sistema educativo em curso propõe-se reestruturar globalmente o 

sistema. A experiência já recolhida confirma a ideia de que não pode haver inovação 

educacional consistente sem o suporte da investigação científico-educacional. O 

Instituto de Inovação Educacional foi criado para responder de forma integrada [a 

esses] objetivos (…). Deste modo, compete-lhe, de acordo com a política educativa 

definida, desenvolver propostas de inovação nas várias áreas do sistema educativo” 

(Decreto-Lei n.º 435/89 de 18 de dezembro).  

No mesmo sentido, o primeiro presidente do IIE, Manuel Ferreira Patrício, evocou a LBSE como 

um fundamento para a criação do instituto, sublinhando que esse enquadramento legal 

passava a “exig[ir] do Estado e do Governo a adoção de uma política de promoção e 

incremento da investigação em educação”, detendo o IIE um papel central neste domínio 

(Patrício, 1989b, p. 401). Pese embora alguns compassos de espera pela publicação das leis 

orgânicas do IIE (a este propósito ver a análise assinada por Patrício, 1989b), a Lei Orgânica do 

Ministério da Educação e Cultura, definida pelo Decreto-Lei n.º 3/87 de 3 de janeiro, atribuía 

ao IIE competências  

“no estudo e desenvolvimento de métodos e técnicas de inovação pedagógica, a 

conceção e experimentação de técnicas, equipamentos e materiais didáticos, incluindo 
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o apoio à integração dos jovens deficientes e a orientação dos estabelecimentos de 

ensino especial” (artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 3/87 de 3 de janeiro)62.  

Um dos entrevistados colocou a questão de modo exemplar: 

“O IIE foi criado em 1987 e é claramente o braço armado da reforma educativa do 

Roberto Carneiro. (…) Fez-se a reforma e agora é preciso uma espécie de cavalo de 

troia que faça com que as escolas aceitem e engulam estas coisas e façam isto” (DIIE1).  

O apoio à investigação educacional é visível no Decreto-Lei que aprovou a segunda Lei 

Orgânica do IIE em 1993, onde se afirmava a sua vocação para o  

“fomento da investigação e da inovação no âmbito das ciências da educação, a 

conceção e coordenação de projetos que contribuam para a qualidade do ensino e da 

aprendizagem e ainda a sua avaliação” (Decreto-Lei n.º 142/93, de 26 de abril). 

Caixa 15 Atribuições do IIE segundo o Decreto-Lei n.º 142/93 de 26 de abril 

Atribuições 
São atribuições gerais do IIE: 

a) Promover a investigação científica e técnica no âmbito do desenvolvimento curricular e 
organizacional do sistema educativo;  
b) Contribuir para o fomento da inovação educacional; 
c) Conceber e coordenar projetos que visem melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem;  
d) Promover a correspondente avaliação do sistema educativo. 

 

Para cumprir as suas atribuições, o IIE foi concebido como detendo um modus operandi 

próprio, assente na tentativa de se distanciar, pelo menos do ponto de vista retórico, da 

imagem estereotipada da organização “burocrática” e afirmando-se como “uma instituição sui 

generis no Ministério da Educação” (Relatório de atividades de 2001 do IIE, p. 2). A autonomia 

administrativa e financeira, bem como uma flexibilidade organizacional do instituto 

constituíam, em si e idealmente, mecanismos facilitadores da produção de conhecimento útil à 

decisão política ou relevante para a prática educativa, tal como mencionado no relatório de 

atividades de 2001:  

“A autonomia [do IIE] (…) advém-lhe sobretudo da sua primordial função de incentivo e 

apoio à inovação. De facto, cabe-lhe produzir conhecimentos sobre novas necessidades 

do sistema educativo, preparar e fundamentar decisões educativas, impulsionar e 

apoiar inovações nas escolas”. 

A tentativa em estabelecer uma certa especificidade organizacional pode ser encontrada no 

Decreto-Lei que definiu a estrutura orgânica e funcional do IIE, onde foi consagrado como uma 

pessoa coletiva pública, dotada de personalidade jurídica, património próprio e autonomia 

                                                           
62 Este pendor sobre o ensino especial justifica-se na medida em que o IIE resultou da reformulação do Instituto de 

António Aurélio da Costa Ferreira, um organismo dedicado ao acompanhamento de crianças com necessidades de 

acompanhamento especial, para redirecionar as suas atribuições para as novas exigências decorrentes da Lei de 

Bases. Mais tarde, reconhecendo a “existência de outras instituições mais vocacionadas para a prossecução dessas 

tarefas”, o Ministério da Educação libertou o Instituto de Inovação Educacional dessa tarefa (Decreto-Lei n.º 142/93 

de 26 de abril).  
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administrativa e financeira. Nesse documento, era sublinhada a necessária “flexibilidade” 

organizacional para atingir os objetivos do instituto:  

“[Ao IIE] compete (…), de acordo com a política educativa definida, desenvolver 

propostas de inovação nas várias áreas do sistema educativo, em estreita colaboração 

com os outros serviços responsáveis do Ministério da Educação e os centros educativos. 

A experiência aconselha que a estrutura de um serviço deste tipo seja leve e flexível 

(Decreto-Lei n.º 435/89 de 18 de dezembro). 

Referindo-se a um processo de avaliação interna conduzida no Ministério da Educação, um dos 

entrevistados caracterizou a ação do IIE como preferencialmente mais “reguladora” (para se 

referir a um controlo indireto do trabalho das escolas):  

“[Nesse documento de avaliação interna, o] IIE apareceria como, não sei se o principal, 

mas um dos principais serviços do IIE, a manter numa perspetiva de funções do Estado 

diferentes, funções mais reguladoras e menos executivas” (PIIE).  

No mesmo sentido, vários entrevistados referiram-se à ação do IIE como sendo “próxima” das 

escolas, ao contrário do que sucederia com as restantes entidades da tutela do Ministério da 

Educação. A procura por uma ação tendencialmente menos hierárquica representou também 

uma estratégia de envolver com maior eficácia as escolas nos objetivos do IIE, conforme se 

pode ler nos excertos de entrevista que se transcrevem em seguida:  

“A missão do instituto era no fundo ter este papel de incentivar a inovação, tanto a 

inovação no sentido das escolas, como inovação mais decretada, numa lógica mais 

amiga, sem ser naquela lógica de controlo burocrático via direções gerais. Havia uma 

intenção de que o IIE se devia relacionar com as escolas de maneira diferente, pela 

persuasão, pelos projetos, pela formação. (…) Era uma estrutura mais leve, 

politicamente mais maleável e, portanto, com uma imagem mais positiva junto das 

escolas (…) na tentativa que aquilo penetrasse no mundo das escolas” (DIIE1).  

“Havia ali um conjunto de incentivos à investigação que colocavam o IIE não naquela 

perspetiva de uma direção geral, mas sim de um instituto com capacidade de fazer a 

inovação, para promover a inovação” (DIIE2).  

“O facto de não haver uma relação hierárquica nem com as escolas básicas e 

secundários nem com o ensino superior dava-lhe um estatuto diferente de todos os 

outros serviços da administração” (DIIE3).  

Para vários dos entrevistados, esta (suposta) flexibilidade, na organização interna e na relação 

com as escolas, ajuda a explicar o facto de o IIE ter servido de “barriga de aluguer de alguns 

projetos”, no sentido em que “dava cobertura institucional a iniciativas mais ou menos 

pontuais, ou iniciativas ministeriais ou de um determinado grupo" que seriam mais difíceis de 

“correrem pelos Departamentos” do Ministério da Educação (DIIE1). A mesma ideia foi 

sublinhada por um ex-presidente: “havia assim uns programas que estavam suspensos, o 

Educação para a Saúde, o Entreculturas,… não se sabia o que fazer,… iam para o IIE!” (PIIE).  
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2. O IIE como uma instância de regulação da investigação educacional  
Este ponto visa analisar o modo como o IIE se construiu enquanto instância de regulação da 

investigação educacional, visando, tal como é expresso em várias fontes do próprio instituto,  

“influenciar a agenda da investigação no sentido de maior relevância para a inovação e 

fomentar a interação entre a comunidade científica e os atores da inovação local ou 

central” [em “O papel do IIE na investigação educacional em Portugal (1993-1999)”, p. 

1].  

A tentativa de influenciar a agenda de investigação será analisada atendendo a dois 

indicadores fundamentais: (i) a criação de dispositivos de apoio financeiro para a investigação, 

orientada para determinados objetivos políticos (de apoio à reforma educativa e de produção 

de conhecimento útil à decisão política); (ii) a produção de investigação pelo próprio IIE.  

 

2.1. As medidas de apoio financeiro a projetos de investigação  

Uma das ações do IIE que pode ser interpretada como uma medida de regulação da 

investigação educacional consistiu na criação de medidas de apoio financeiro a projetos. Tal 

como refere Maria Judite Silva (2006), estas medidas visaram,  

“através da investigação, a produção de conhecimento relevante para a resolução de 

problemas da educação em Portugal e o desenvolvimento de métodos e materiais 

pedagógicos inovadores (…). O IIE pretendia (…) fomentar a investigação que fosse 

relevante para o desenvolvimento da inovação educacional, promovendo ainda a 

interação entre os investigadores e os atores da inovação” (Silva, 2006, p. 106).  

Apesar destas medidas terem sofrido alterações nos seus objetivos e contornos ao longo do 

tempo, globalmente, elas visaram financiar investigação considerada pertinente para o 

funcionamento e resolução de problemas do sistema educativo, através de uma aproximação 

entre os investigadores e os “práticos”, os professores e os decisores políticos (Instituto de 

Inovação Educacional, 1999a). Como refere o relatório de atividades de 1996:  

“O IIE não realizou diretamente atividades de investigação mas procurou tão só: (i) 

influenciar a agenda dos centros de investigação direcionando-a para problemas com 

que se defrontam as nossas escolas e fomentando a participação dos seus professores 

nas equipas de investigação e (ii) promover e incentivar a interação da atividade dos 

investigadores e do conhecimento que produzem com as práticas e o saber profissional 

dos profissionais e dos políticos e administradores da educação. Tal foi feito através de 

(…) apoio financeiro a projetos plurianuais e anuais de investigação em certas 

condições de relevância para a inovação” [entre outras atividades] (Relatório de 

atividades do IIE de 1996, p. 10).  

Este apoio financeiro à investigação foi concretizado através de duas medidas centrais: os 

concursos nacionais de projetos de investigação em educação e o sistema de incentivos para a 

qualidade de educação (SIQE). De forma genérica, estas medidas baseavam-se num processo 

de convite à apresentação de candidaturas que eram posteriormente avaliadas através do 

mecanismo de revisão de pares. A criação dos concursos nacionais de projetos de investigação 
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foi justificada atendendo às competências do governo previstas na LBSE em matéria de 

investigação, conforme se lê no preâmbulo do regulamento do concurso:  

“Ao governo compete (…) ‘criar as estruturas adequadas que assegurem e apoiem 

atividades de desenvolvimento curricular, de fomento da inovação e de avaliação do 

sistema e das atividades educativas’ (artigo 52.º, n.º 1 [da LBSE]), competindo a essas 

estruturas (…) desenvolver a sua atividade em articulação com as escolas e com as 

instituições de investigação em educação e de formação de professores (artigo 52.º, 

n.º 2)” (Regulamento do concurso nacional de projetos de investigação em educação 

de 1989, p. 1). 

Com vista a cumprir estas finalidades, foram lançadas quatro edições do concurso (em 1989, 

1991, 1993 e 1994) e definidos os seguintes objetivos:  

“a) Fomentar a investigação em educação; 

b) Promover a realização de investigações em educação em áreas de necessidade 

prioritária do sistema educação; 

c) Proporcionar apoio financeiro a projetos de investigação que contribuíssem para a 

consecução dos objetivos anteriormente referidos” (idem).  

As condições de participação contemplavam, em primeiro lugar, “docentes ou investigadores 

do ensino superior”, incluindo também “licenciados ou portadores de grau académico superior 

com currículo científico reconhecido” (idem, ibidem). Estavam excluídos projetos que se 

destinassem “a provas de doutoramento, mestrado, aptidão pedagógica ou qualquer prova de 

progressão na carreira”, assim como trabalhos que se encontrassem “em situação de 

comercialização ou sujeitos a exploração lucrativa” (idem, p. 4). Os projetos deveriam ser 

executados no período de um ano e o montante a atribuir era variável em função das 

“disponibilidades financeiras do IIE” (idem, p. 9).  

Em 1993, já na presidência de Bártolo Paiva Campos, o apoio financeiro aos projetos foi 

integrado num novo programa de medidas de apoio à qualidade de educação, o SIQE 

(Despacho n.º 113/ME/93). A caixa que se segue apresenta os objetivos do SIQE, tal como 

foram definidos pelo Despacho n.º 113/ME/93 de 1 de junho. 

Caixa 16 Objetivos do sistema de incentivos para a qualidade de educação 

(Despacho n.º 113/ME/93 de 1 de junho) 

 “Reconhecer as dinâmicas de renovação e inovação locais; 

 Apoiar as iniciativas pedagógicas das escolas;  

 Recompensar os profissionais de educação que mais se têm empenhado na renovação 
pedagógica;  

 Fomentar a criatividade e a inovação de pessoas e organizações;  

 Possibilitar a emergência de redes de comunicação e partilha de projetos e experiências;  

 Apoiar as escolas mais carenciadas de recursos”. 

 

Os documentos consultados e os testemunhos recolhidos indicam que esta mudança reflete 

um redireccionamento nas orientações do IIE no sentido de enfatizar e privilegiar a 

participação dos professores e das escolas nos apoios a prestar, recentrando o sistema de 

apoio nos conceitos de “cultura de qualidade” e “eficiência das escolas” (em “Sistema de 
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incentivos à qualidade da educação”, 1993, p. 3). Procurava-se também “adotar 

progressivamente uma postura subsidiária (…) incentivando a procura da qualidade e um 

maior investimento na educação”, baseando-se numa lógica de apoio a iniciativas locais, “a 

partir de cada escola” (idem). Esta orientação é visível num documento produzido pelo IIE que 

apresenta o SIQE: 

“O Ministério da Educação, (…) a fim de prosseguir o seu objetivo central de melhorar a 

qualidade da educação e do ensino, vai assentar a sua ação essencialmente no 

incentivo à manutenção e reforço das iniciativas já existentes e fomentará a 

emergência de novas práticas pedagógicas e de novos projetos nas escolas” (idem, 

ibidem).  

O SIQE foi organizado em nove medidas, contemplando um conjunto muito diversificado de 

ações, tal como se pode observar na tabela seguinte.  

Tabela 17 Medidas do SIQE em 1993 (Despacho n.º 113/ME/93) 

Medida 1  
 

Organização de encontros e seminários locais e sub-regionais para troca de experiências e 
aprofundamento de questões pedagógicas e didáticas 

Medida 2 Concurso nacional de projetos de inovação educacional centrados nas escolas “Inovar 
Educando, Educar Inovando” 

Medida 3  
 

Bolsas de curta duração para professores e educadores ou para equipas docentes no país e 
na Europa 

Medida 4 Realização de feiras sub-regionais de apresentação de materiais pedagógicos e de projetos 
educativos 

Medida 5 Desenvolvimento de projetos educativos e pedagógicos das escolas em áreas prioritárias 

Medida 6 Concurso nacional de projetos “A escola é para todos” 

Medida 7 
 

Biblioteca de apoio à reforma do sistema educativo 
Submedida 7.1. Edição de brochuras e cadernos de (in)formação 
Submedida 7.2. Apoio à educação de publicações pedagógicas  
Submedida 7.3. Apoio à edição de materiais didáticos e projetos pedagógicos desenvolvidos 
pelas escolas 

Medida 8 Apoio a atividades realizadas por Associações profissionais de professores 

Medida 9 Fundo de apoio à comunidade educativa (FACE)  
Submedida 9.1. Apoio a publicações 
Submedida 9.2. Apoio a missões ou estadias em Portugal de investigadores e consultores 
residentes no estrangeiro 
Submedida 9.3. Apoio a missões ou estadias em Portugal de investigadores portugueses no 
estrangeiro 
Submedida 9.4. Apoio a sociedades científicas e culturais que desenvolvam a sua atividade na 
área da educação 
Submedida 9.5. Apoio a atividades de investigação educacional e à valorização de 
experiências de inovação 

 

Neste conjunto de medidas, merece destaque o fundo de apoio à comunidade educativa 

(FACE), onde se incluía o apoio a atividades de investigação educacional que, segundo o 

documento que estabeleceu o SIQE, se dirija a 

“centros de investigação no domínio das ciências da educação e escolas que 

desenvolvam investigação-ação, estudos sobre contextos educativos, métodos de 

ensino, avaliação pedagógica, diferenciação de ensino, didática das disciplinas, 

instrução de novos instrumentos e materiais pedagógicos, gestão de recursos e 

organização pedagógica das escolas” (idem, ibidem, p. 22).  
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Através de despacho da ministra da educação, em 1995 o SIQE foi simplificado, tendo sido 

organizado em quatro medidas, o que implicou uma redução das dimensões de apoio, visível, 

sobretudo, ao nível do FACE. A esta mudança está subjacente um reforço da ideia de que a 

investigação a financiar deveria estar ao serviço da qualidade do ensino, como é possível ler no 

seguinte excerto relativo à apresentação dos projetos de investigação em educação 

financiados em 1993 e 1994:  

“A atenção dada pelo IIE à investigação em educação (…) tem como razão de ser o 

possível e desejável contributo da primeira para a qualidade da segunda (…). Esta 

valorização da relevância tornou-se um critério explícito de apreciação no mais recente 

processo de candidaturas para projetos anuais. Observe-se que não se trata de menor 

consideração por critérios de qualidade, mas estes são apenas tidos em conta após a 

emissão de um juízo de relevância (…). Para aumentar a probabilidade da pertinência 

da investigação para a prática educativa, começou também a dar-se prioridade aos 

projetos que envolvam conjuntamente centros e pessoas do ensino superior e escolas e 

profissionais da educação dos ensinos básico e secundário. Será um longo caminho a 

percorrer até que a investigação realizada seja ao mesmo tempo de qualidade e 

relevantes, mas considera-se um caminho a privilegiar, ainda que não o único, para 

possibilitar a interação do processo de produção de conhecimento científico com o da 

transformação da realidade (em “Projetos de investigação em educação-projetos 

financiados em 1993 e em 1994”, 1995, pp. 7-8).  

Os apoios financeiros a projetos de investigação foram incluídos na Medida 2, como é possível 

observar na tabela da página seguinte. Para além da simplificação e redução do sistema de 

apoios, parece ter ainda havia um afinamento dos critérios a adotar na decisão do apoio 

financeiro, tal como definido no regulamento específico dos projetos de investigação, que 

incluía os seguintes itens para a apreciação das candidaturas:  

 “A relevância do conhecimento a produzir e/ou dos métodos e materiais pedagógicos 

a desenvolver para a solução de problemas educativos;  

 A qualidade científica e pedagógica do projeto;  

 O curriculum vitae científico e pedagógico do coordenador;   

 Os benefícios para o desenvolvimento do projeto, resultantes da eventual colaboração 

de centros de investigação ou de associações” (Regulamento específico do processo de 

candidatura para o desenvolvimento de projetos de investigação ou investigação-ação 

no domínio da educação de 1995, p. 2).  

Considerando as características dos regulamentos que enquadravam as candidaturas aos 

financiamentos para projetos de educação, é possível concluir sobre um progressivo 

estreitamento e especificação dos critérios, nomeadamente em três dimensões: o reforço das 

dimensões da informação para a decisão política da investigação; a incidência sobre 

determinadas temáticas preferenciais de investigação; e, por fim, a valorização de critérios de 

qualidade científica dos projetos de investigação.  
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Tabela 18 Medidas do SIQE em 1995 (Despacho n.º 23/ME/95) 

Medida 1 Projetos de inovação educacional nas escolas  

Objetivos 
Emergência, desenvolvimento, avaliação e sistematização de projetos de inovação centrados nas 
escolas, contribuindo para valorizar e reconhecer iniciativas locais de procura de soluções para 
problemas com que se defronta a qualidade da educação 

Destinatários 

Educadores e professores dos ensinos básico e secundário, em exercício de funções docentes, 
individualmente ou em equipa; estabelecimentos de educação e dos ensinos básico e secundário; 
centros de formação de associação de escolas; parcerias com instituições de ensino superior, 
associações culturais, pedagógicas e científicas sem fins lucrativos 

Ações a 
Financiar 

Apoio a projetos de inovação na área do insucesso, o abandono escolar e o desinteresse dos alunos 
e a inadequação das situações de aprendizagem ao seu desenvolvimento e às modernas exigências 
sociais 

Medida 2 Desenvolvimento de projetos de investigação ou investigação-ação no domínio da educação 

Objetivos 
Fomentar, através da investigação, a produção de conhecimento relevante para a solução de 
problemas da educação e o desenvolvimento de métodos e materiais pedagógicos inovadores  

Destinatários 

Profissionais da educação pré-escolar e dos ensinos básico, secundário e superior; investigadores e 
técnicos, de preferência organizados em equipas e no âmbito de estabelecimentos de educação e 
ensino não superior; centros de investigação e associações pedagógicas, científicas e culturais sem 
fins lucrativos com objetivos na área da educação 

Ações a 
Financiar 

Atividades de investigação, de investigação-ação e de desenvolvimento em que, de preferência, 
participem ou colaborem atores da prática educativa, garantida a orientação científica competente 
 

Medida 3 
Organização de atividades de intercâmbio, entre as escolas, de projetos de inovação ou de 
investigação 

Objetivos 

Interação dos resultados da investigação educacional com os atores da prática educativa, a análise 
das questões relativas à educação, a partilha de saberes e de experiências educativas, a valorização 
do saber-fazer dos profissionais da educação e a divulgação e permuta de projetos educativos e de 
novos recursos didáticos 

Destinatários 
Estabelecimentos dos ensinos básico, secundário e superior; centros de formação de associações 
de escolas; sociedades ou associações científicas pedagógicas ou culturais sem fins lucrativos que 
desenvolvam a sua atividade na área da educação 

Ações a 
Financiar 

Atividades de intercâmbio e divulgação de projetos de inovação ou de investigação, tais com 
encontros, seminários, colóquios, congressos, feiras pedagógicas, etc. 

Medida 4 Edição de produtos de projetos de inovação ou de investigação 

Objetivos 
Divulgar experiências, projetos pedagógicos e materiais didáticos produzidos pelas escolas; difundir 
estudos e resultados de investigação educacional e incentivar editores a publicarem livros e 
materiais didáticos de apoio às atividades de ensino e aprendizagem 

Destinatários 
Autor(es) individual(ais); estabelecimentos educativos; centros de formação de associações de 
escolas; sociedades e associações sem fins lucrativos com atividades significativas no domínio da 
educação.  

Ações a 
Financiar 

Edição de publicações pedagógicas e de materiais didáticos em suportes diversos elaborados, 
designadamente, no âmbito do desenvolvimento de projetos realizados por estabelecimentos de 
educação e ensino; enquadra-se ainda a edição de publicações periódicas, de monografias e de 
outros produtos de reconhecido mérito na área das Ciências da Educação e da inovação 
educacional 

 

A primeira dimensão refere-se ao reforço da importância atribuída à produção de 

conhecimento útil à decisão política ou de orientações para a prática pedagógica. De resto, 

esta foi eleita como uma “missão global” do IIE, tal como é possível ler no plano de atividades 

do IIE para 1999:  

“Face à missão global de promover e produzir conhecimento passível de mobilização na 

resolução de problemas do sistema educativo, foram delineadas as seguintes 

estratégias de ação:  
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1. estímulo a instituições vocacionadas para a investigação, através de apoio 

financeiro para a realização de projetos centrados em problemas das escolas e 

destas com o seu envolvimento; 

2. elaboração de sínteses de investigação efetuada ou não com apoio do IIE, tendo 

em vista extrair implicações pedagógicas para os atores da inovação; 

3. construção de bases de dados sobre projetos e documentos que apresentam os 

resultados das investigações; 

4. divulgação presencial e documental, junto das escolas e da administração, de 

investigações realizadas” (Plano de atividades do IIE para 1999, p. 1).  

No mesmo sentido, o relatório de atividades de 2000 reiterava a importância de “promover 

investigações úteis – pelo assunto e pela oportunidade temporal - aos decisores educativos”, 

bem como “exigir produtos e recomendações operacionais em resultado dessas investigações” 

(Relatório de atividades do IIE de 2000, p. 12). Os excertos que se apresentam na caixa de 

texto que se segue ilustram a importância da produção de conhecimento útil no SIQE.  

Caixa 17 Exemplos de referências à produção de conhecimento útil à decisão política  

nos projetos de investigação a apoiar através do SIQE 

Relatório de atividades de maio de 1993 a outubro 1995 (p. 51) 
“O apoio do IIE à investigação justifica-se na medida em que esta é relevante para o desenvolvimento da 
qualidade da educação, não lhe cabendo apoiar o desenvolvimento de infraestruturas de investigação nem a 
formação do pessoal investigador. Esta orientação geral fez com que progressivamente ficasse mais claro 
que, para além da indispensável qualidade científica, os projetos apoiados devem apresentar um mínimo de 
relevância para a solução dos problemas da educação ou propor-se a desenvolver métodos e materiais 
pedagógicos inovadores. Para este efeito, tem vindo a ser dada prioridade a projetos que se desenvolvem nas 
escolas, que tomam como ponto de partida uma questão reconhecida como problema do ensino ou que 
envolvam professores dos ensinos básico e secundário nas equipas de investigação”. 

 
Relatório de atividades de 1997 (p. 36) 
“O fomento da investigação que possa ser relevante para a inovação realizou-se através das seguintes 
modalidades: (i) apoio financeiro para a realização de projetos centrados em problemas das escolas e com o 
envolvimento destas; (ii) elaboração de sínteses de investigação efetuada ou não com o apoio do IIE, tendo 
em vista extrair as respetivas implicações pedagógicas para os atores da inovação”. 
  
O papel do IIE na investigação educacional em Portugal (1993-1999) (pp. 2-3) 
“No quadro de diferentes programas de promoção da inovação e qualidade da educação, têm, ainda, sido 
lançados outros concursos para o desenvolvimento de projetos anuais de investigação ou investigação-ação, 
com os quais o IIE procura fomentar, preferencialmente em estabelecimentos de educação e ensino não 
superior, o desenvolvimento de estudos relevantes para a resolução de problemas educacionais nas escolas 
portuguesas. Esta orientação para a relevância e a interação entre a comunidade científica e os atores 
traduz-se, aqui de novo, no estabelecimento de critérios explícitos de admissão e apreciação das 
candidaturas que vêm a influenciar a procura aos apoios a obter através do Instituto:  

 A obrigatoriedade de desenvolvimento no âmbito de estabelecimentos de educação e ensino não 
superior; 

 Prioridade aos projetos em que participem professores dos ensinos básico e/ou secundário, em 
situação de licença sabática, equiparação a bolseiro ou pós-graduação; 

 A questão a estudar constituir, reconhecidamente, problema educativo das escolas portuguesas; 

 Elevada probabilidade de contribuição direta dos produtos previsíveis para a solução do referido 
problema”.  
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Para dois ex-dirigentes do IIE esta valência constituía um elemento central na razão de ser do 

IIE, tal como é possível constatar nos excertos de entrevistas que se apresentam:  

“O Estado sempre teve grande dificuldade em instituir laboratórios ou institutos que 

fossem fora das ciências exatas, fora das engenharias. As engenharias têm quatro 

grandes laboratórios de investigação. O IIE (…) era uma analogia, ou seja, era ter ali 

uma instituição que se tornasse imprescindível ao desenvolvimento o sistema 

educativo. Porque (…) fazendo a ponte com os universitários, as universidades e com o 

poder. O conhecimento fluía e, portanto, havia ali algumas coisas que, do meu ponto 

de vista, tornariam o IIE indispensável ao poder” (DIIE2).  

“Eu acho que nessa altura ainda havia muito pouca investigação útil para o decisor nos 

centros universitários e mesmo nas escolas superiores de educação (…). Por exemplo, 

nos últimos anos, os estudos são encomendados antes [da implementação das 

medidas políticas] (…) para legitimar ou para fundamentar as políticas. Naquela altura 

era mais: introduziam-se as medidas, vamos fazer uma investigação para ver como as 

coisas estão a correr. Também para legitimar, como é claro, mas num momento mais a 

seguir” (PIIE).  

A par desta orientação, existiu também a tentativa de “fomentar a interação entre a 

comunidade científica e os atores da inovação local ou central”, sendo explícito no 

regulamento a preferência por candidaturas em que participassem “atores da prática 

educativa do ensino não superior e as relativas a projetos desenvolvidos por educadores ou 

por docentes do ensino básico e secundário” (Relatório de atividades do IIE de 1996, p. 39). 

A segunda dimensão relativa ao progressivo estreitamento e especificação dos critérios de 

avaliação das candidaturas ao financiamento de projetos de investigação diz respeito à 

incidência sobre determinadas temáticas. Neste domínio, destaco a alusão à preferência sobre 

investigações relacionadas com o desenvolvimento curricular, a inovação pedagógica, as 

aprendizagens dos alunos e que fossem capazes de “fomentar a produção de conhecimento 

relevante para a resolução de problemas educacionais” e de “métodos e materiais 

pedagógicos inovadores”, tal como apontava o Relatório de atividades de 1998 (p. 22) e como 

era referido noutra publicação interna: 

“Compete ao Instituto de Inovação Educacional apoiar projetos de investigação 

educacional, mais especificamente no âmbito do desenvolvimento curricular e 

organizacional dos ensinos básico e secundário; compete-lhe ainda apoiar estudos 

relativos à avaliação da aprendizagem dos alunos, ao desempenho das escolas e à 

qualidade do ensino e da aprendizagem proporcionados pelo sistema educativo” (em 

“Projetos de investigação em educação-projetos financiados em 1993 e em 1994”, 

1995, p. 7). 

A terceira dimensão diz respeito a uma maior preocupação na avaliação dos projetos, 

incidindo não só sobre a temática, como também sobre o mérito e a sua qualidade científica, 

muito embora esse tenha sido um processo nem sempre pacífico, como deram conta alguns 

dos entrevistados:  
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“Os regulamentos passaram a contemplar determinados critérios. E era atribuído o 

dinheiro para a totalidade do plano que apresentava e não apenas uma percentagem 

até onde ia o dinheiro. Não contemplar muitos, mas alguns de acordo com as 

necessidades que eles tinham apresentado. Também houve essa mudança ao longo do 

tempo” (DIIE3).  

“Quem apertou os critérios foi o Instituto. Também naquela lógica de que havia menos 

dinheiro e começou a ganhar relevo a retórica da qualidade e portanto das boas 

práticas, do benchmarking,… o que interessa é chamar atenção para a qualidade (…). 

Esse discurso começava a despontar na esfera governamental e também correspondia 

a uma certa preocupação que nós tínhamos lá dentro de cortar um pouco com aquela 

tradição caritativa (…). E (…) aqui cruzavam-se várias lógicas, não é? (…) ‘Os bons 

projetos são todos de Lisboa e é um escândalo!’ (…) Temos de por também projetos do 

Porto, do Algarve e de Bragança!’ Havia essas lógicas que eram pouco compatíveis 

com a meritocracia pura e dura. Havia (…) algum jogo de cintura neste género de 

processos” (DIIE1).  

De facto, o relatório de execução do SIQE de 1995 dá conta de um cenário de seleção mais 

afinado para a atribuição de financiamento: nesse ano foram apresentadas cento e dezassete 

candidaturas, das quais trinta e seis não foram admitidas por motivos regulamentares; as 

restantes oitenta e uma candidaturas foram apreciadas por uma comissão que avaliou a 

relevância dos projetos, tendo sido eliminadas sete; as setenta e quatro candidaturas foram 

então avaliadas por uma comissão que se centrou na análise da qualidade, tendo sido 

dezanove projetos considerados como não tendo qualidade suficiente; das cinquenta e cinco 

candidaturas selecionadas apenas quarenta e uma foram consideradas para efeitos de 

financiamento – o que equivale a 35% do total das candidaturas apresentadas (Relatório de 

Execução do Sistema de incentivos à qualidade da educação de 1995).  

Em 2001 o regulamento específico para a Medida 2 manteve a preferência pelo apoio a 

projetos de investigação que produzissem “conhecimento relevante para a solução de 

problemas da educação no nosso país e o desenvolvimento de métodos e materiais 

pedagógicos inovadores”, incluindo, pelo menos ao nível formal dos processos de candidatura, 

novos e mais sofisticados itens de avaliação:  

 “Apreciação da relevância e qualidade com peer review;  

 Adequação do projeto à natureza do concurso e das respetivas características 

investigativas;  

 Análise da relevância do conhecimento a produzir e das propostas de ação a 

desenvolver (nomeadamente materiais pedagógicos);  

 Qualidade científica do projeto (rigor, consistência e adequação da explicitação dos 

fundamentos teóricos, da definição do objeto, da proposta de metodologia e técnicas, 

dos resultados e produtos esperados);  

 Qualidade pedagógica (pressupostos e impacto previsto, articulação com os contextos 

e mobilização dos atores)” (Regulamento específico anexo ao Despacho n.º 

8/IIE/2001).  
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Os “fatores de preferência” dos projetos a apoiar financeiramente incluíam a 

“articulação com projetos de inovação nas escolas; (…) estudos que se enquadrem nas 

áreas definidas como prioritárias por instâncias da administração; (…) estratégias de 

articulação na educação básica; gestão do currículo; relação da escola com a vida 

ativa; estratégias de trabalho autónomo; o português como segunda língua; educação 

artística no ensino básico; educação e media; educação cívica; área de projeto; 

educação inclusiva, e utilização pedagógica das TIC, gestão e utilização pedagógica da 

documentação educativa” (idem). 

Segundo o Relatório de Execução do SIQE de 2005, a Medida 2 sofreu “um abrupto corte 

orçamental” a partir de 2002 (p. 15), sendo que em 2001 foi a data do último concurso aberto 

para os projetos de investigação. 

 

2.2. A investigação produzida no IIE 

Um dado importante quanto à tentativa de influenciar a agenda científica está relacionado 

com a produção de investigação por parte dos técnicos e equipas que trabalhavam no IIE. Um 

indicador dessa atividade pode ser encontrado através da publicação de artigos na Revista 

INOVAÇÃO: ao longo dos catorze anos da sua existência (1988 e 2002) e dos duzentos e 

oitenta e quatro artigos analisados no âmbito deste trabalho, 12,3% das autorias foram 

assinadas por autores cuja instituição de pertença era o IIE63. Este valor só foi ultrapassado 

pelas autorias de instituições de ensino superior (17% das autorias foram assinadas por 

docentes de escolas superiores de educação e 45% por docentes do ensino universitário).  

Gráfico 8 Número de autorias publicadas na Revista INOVAÇÃO por instituição de pertença 

 

Nota: As autorias correspondem ao número de vezes que um determinado autor assinou um artigo, podendo por isso, ter sido 

contabilizado mais do que uma vez. Este gráfico não inclui casos em que a instituição de pertença do autor é desconhecida.  

                                                           
63 Para mais detalhes sobre metodologia seguida, consultar Capítulo 3.  
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De facto, a dimensão da investigação como atividade interna esteve bastante presente 

durante os anos da existência do IIE e terá tido uma agenda própria no domínio da escolha das 

temáticas de investigação, como indicou um dos entrevistados: 

“[O IIE] tinha uma agenda, é verdade. Que não ia nesse sentido do facilitismo, nem do 

rigor, mas sim do sucesso dos alunos, da integração dos alunos, da diferenciação 

pedagógica, do atender a quem tinha menos possibilidades, avaliar o que estava no 

terreno” (DIIE3).  

Nesse sentido, aludo às palavras de Correia & Caramelo (2010) sobre a tendência existente a 

partir da segunda metade da década de 1990 para que as políticas educativas em Portugal se 

tenham referenciado  

“regularmente aos princípios estruturadores da Educação Nova (autonomia, pedagogia 

ativa, atenção às necessidades dos alunos, projeto, etc.), ao mesmo tempo que fez 

sistematicamente recurso à figura do exemplo e da exemplaridade como dispositivo de 

gestão da mudança educativa (o caso mais evidente é a difusão que se procurou fazer 

das boas práticas produzidas no campo)” (idem, p. 30).  

Pese embora a sua importância tenha sido variável ao longo do tempo, como procurarei 

demonstrar no ponto seguinte deste capítulo, é possível afirmar que a produção de 

investigação no IIE desenvolveu-se graças a duas vias fundamentais: a condução de projetos de 

investigação por parte dos técnicos e docentes do IIE e a resposta a solicitações por parte da 

tutela. 

No que se refere à realização de investigação por parte dos técnicos e docentes do IIE, e 

apesar da investigação em nome próprio não tivesse sido assumida como uma ação prioritária, 

ela constituiu uma importante componente da ação do IIE, tal como argumentou um dos 

entrevistados:   

“Havia investigação conduzida diretamente no instituto, mas isso não era a linha 

prioritária (…) do ponto de vista das políticas formalmente definidas, mas se 

analisarmos do ponto de vista dos recursos investidos, do tempo de trabalho, acabava 

por ser uma parte significativa do tempo dos professores e dos técnicos requisitados 

que lá estavam” (DIIE1).  

De resto, um dos presidentes chegou a referir-se ao IIE como um “centro de investigação em 

educação”, para sublinhar o papel do instituto em inscrever problemas na agenda científica:  

“Uma das principais modalidades passa, sem dúvida, pelo conhecimento que produz, 

pois é um centro de investigação em educação a partir de problemas que esta levanta. 

Mas também se interessa pelo conhecimento produzido pelos outros centros de 

investigação em educação; não tanto para apoiar a sua produção, o que apenas faz de 

modo complementar às instâncias nacionais de fomento da investigação, mas mais 

para facilitar a articulação entre o que os vários centros produzem de modo a tornar 

possível a identificação das principais tendências emergentes nas várias problemáticas 

estudadas” (Campos, 1995c, p. 6).  
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Outro dos entrevistados referiu-se à imagem que o IIE adquiriu junto de docentes do ensino 

básico e secundário que encaravam a sua passagem pelo IIE como uma oportunidade para 

realizar investigação ou obter graus académicos:   

“Uma grande parte das pessoas que trabalhavam no IIE já tinha ido com projetos de 

investigação no âmbito de mestrados ou doutoramentos. Aquilo funcionava um pouco 

como uma sabática, uma bolsa (…). Ninguém achava que estava a tirar mau proveito 

da instituição nem do seu trabalho. Pelo contrário, o que se achava era que se reuniam 

os interesses de ambos” (DIIE3). 

Contudo, conforme um dos entrevistados, apesar da tentativa em “conciliar interesses” sobre 

os tópicos a investigar, nem sempre teria sido possível “conciliar os interesses individuais com 

as orientações do IIE”:  

“As pessoas iam para lá também com uma intenção, de estudar um determinado 

assunto. Por exemplo, educação especial, havia uma pessoa que estava determinada a 

estudar e a fazer projetos de intervenção no domínio da educação especial. Era uma 

pessoa muito válida, com muita experiência a esse nível, mas não se conseguia que ela 

infletisse em relação a outras temáticas (…). Houve sempre conflito de interesses” 

(DIIE3).  

No que se refere à produção de investigação com base em solicitações da tutela ou orientadas 

para apoiar a decisão política, importa referir a produção de estudos no âmbito da 

competência do IIE associados ao acompanhamento da reforma educativa:  

“Efetivamente, nos últimos dois anos, (…) o IIE, através do seu Departamento de 

Avaliação Pedagógica, tem concebido, desenvolvido e divulgado um conjunto de 

estudos de avaliação que, de forma genérica, visavam conhecer e compreender 

aspetos relacionados com o processo de lançamento dos novos programas dos ensinos 

básico e secundário” (Fernandes, 1992, p. 2-3).  

Esta tendência acabou por estar presente durante os vários anos de atividade do IIE, sendo 

ainda visível nos últimos anos da sua atividade a inscrição no relatório de atividades de 2000 e 

2001 a resposta a “solicitações da tutela ou outros organismo do Ministério da Educação”: 

“Ao longo de 2001, o IIE correspondeu às prioridades do sistema, designadamente no 

que diz respeito às mudanças curriculares, fazendo reverter para essas os projetos em 

curso no IIE. [A título de exemplo, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos]: o 

estudo de implementação do programa ajustado de matemática do ensino secundário 

ou promoção e desenvolvimento da intervenção precoce integrada nos apoios 

educativos, a avaliação da implementação das orientações curriculares no pré-escolar” 

(Relatório de atividades do IIE de 2001, p.3).  

 

3. O IIE como um lugar de confronto entre atores e perspetivas  
A análise dos dados revelou episódios em que o IIE emergiu como um lugar de confronto entre 

atores e perspetivas que passavam pela diversidade de perspetivas e entendimentos sobre o 

seu papel dentro da sua própria estrutura; pela variedade e divergência de interesses 
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existentes entre o IIE e os investigadores; e também pela existência de tensões existentes 

entre o IIE e o Ministério da Educação.  

A propósito da caracterização do IIE como um lugar de confronto importa sublinhar dois 

aspetos. Em primeiro lugar, esta apresentação será produzida não tanto em função de um 

levantamento exaustivo das relações internas no IIE, ou das relações deste com investigadores 

ou a tutela, mas antes da emergência de dados e indicadores da existência de tensões e 

contradições na ação do instituto. Em segundo lugar, a caracterização do IIE como um lugar de 

confronto é produzida tendo em vista a identificação do alcance e dos limites da sua ação 

regulatória.   

 

3.1. A diversidade de conceções sobre o IIE no instituto 

Um dos elementos que contribuiu para a caracterização do IIE como um lugar de confronto 

entre atores e perspetivas prende-se com a evolução e sobreposição de diversos 

entendimentos sobre a sua missão ao nível interno. Este fenómeno é visível a partir da análise 

daquilo a que poderiam designar de conceções dominantes e que correspondem às quatro 

presidências do IIE:  

 Manuel Ferreira Patrício, presidente entre 1987 e 1989;  

 Joaquim Coelho Rosa, presidente entre 1990 e 1993;  

 Bártolo Paiva Campos, presidente entre 1993 e 1997;  

 Maria Emília Brederode Santos, presidente entre 1997 e 200264.  

Em cada um destes períodos, houve diferentes enfoques sobre a importância da inovação e da 

investigação educacional, representando apostas diferenciadas na ação do IIE. Durante a 

presidência de Manuel Ferreira Patrício, o IIE estaria mais centrado na reforma educativa e 

constituía um instrumento destinado a apoiar cientificamente o sistema educativo; com 

Joaquim Coelho Rosa, a investigação promovida pelo IIE estaria ao serviço da inovação assim 

como a inovação ao serviço da investigação, como se representassem duas faces da mesma 

moeda; quando Bártolo Paiva Campos esteve na presidência do IIE, a investigação servia na 

medida em que podia promover a inovação e a qualidade do ensino; finalmente, quando a 

presidência foi ocupada por Maria Emília Brederode Santos, a investigação deveria estar 

centrada em questões relacionadas com a inovação, os media e as “novas” tecnologias, bem 

como a vertente pragmática e orientada para a decisão fundamentada.  

Não pretendo com isto afirmar que as diferenças detetadas são o efeito natural da causa que 

seria ação de um determinado presidente, uma vez que estarão em causa outros fatores não 

contemplados no estudo. Porém, tal como descreveu uma das entrevistadas:   

“Havia algumas diferenças. Embora, como digo, a instituição tem uma cultura e 

portanto ela ia-se mantendo. Não havia uma alteração porque passava um presidente 

e tudo se alterava rapidamente. Não era verdade, porque as pessoas continuavam com 

os seus projetos e os projetos iam-se mantendo. Só um olhar muito atento é que se 

                                                           
64 O presidente do IIE era nomeado pelo Ministério da Educação.  
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percebia que podia haver aqui uma orientação diferente. Havia o gosto de 

determinadas áreas” (DIIE3).  

Ainda assim, no texto que se segue procurarei apresentar alguns indicadores que podem 

ilustrar essas diversas orientações, tomando como referência a ordem cronológica. 

 

3.1.1. Manuel Ferreira Patrício (presidente entre 1987 e 1989) 

Começo por me referir aos primeiros dois anos de vida do IIE, em que a presidência foi 

assegurada por Manuel Ferreira Patrício. Este período foi marcado por uma orientação clara: a 

origem e missão do IIE estavam intimamente associados à reforma educativa, na qual o 

movimento da “escola cultural” constituía uma peça fundamental, e a investigação 

educacional deveria dar provimento ao determinado pela LBSE, assumindo-se como um 

elemento destinado a apoiar cientificamente a atividade do sistema de ensino.  

À definição desta orientação não terá sido alheia a experiência de Manuel Ferreira Patrício 

como membro da Comissão de Reforma do Sistema Educativo assumindo-se nesse fórum 

como um importante protagonista e defensor do movimento da escola cultural em Portugal65, 

o que levou um dos entrevistados a descrever este período das atividades do IIE como “todo 

virado para a escola cultural” (DIEE2). O excerto que se segue, assinado por Manuel Ferreira 

Patrício, é exemplar quanto à conceção do IIE como uma resposta a uma determinação da 

LBSE com responsabilidades “governamentais” em matéria de investigação educacional:  

“Procura o IIE (…) corresponder ao que a Lei de Bases do Sistema Educativo (…) 

determina no Capítulo VII, artigo 5.º em que se lê: ‘A investigação em educação 

destina-se a avaliar e interpretar cientificamente a atividade desenvolvida no sistema 

educativo, devendo ser incentivada, nomeadamente, nas instituições de ensino 

superior’ (…). Procurou também o IIE ser a estrutura governamental nuclearmente 

adequada, relativamente à investigação em educação, a ‘desenvolver a sua atividade 

em articulação com as escolas e com as instituições de investigação em educação e de 

formação de professores’ (artigo 52.º, n.º 2), com vista a ‘assegurar e apoiar 

“atividades de desenvolvimento curricular, de fomento da inovação e da avaliação do 

sistema e das atividades educativas’ (artigo 52.º, n.º 1)” (Patrício, 1989a, p. v).  

É curioso notar que a análise das publicações da Revista INOVAÇÃO revelou que o 

desenvolvimento curricular foi a temática mais frequentemente publicada, o que constituí um 

indicador da importância que o tema assumiu neste período66.  

  

                                                           

65 De resto, após a sua saída do IIE, fundou a Associação da Educação Pluridimensional e da Escola Cultural, uma 
associação criada em 1990 que se afirma como “o órgão associativo do Movimento Escola Cultural” (Associação da 
Educação Pluridimensional e da Escola Cultural, 2008).  

66 Consultar os critérios de categorização dos artigos no Capítulo 3. 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

161 

Tabela 19 Distribuição das temáticas dos artigos publicados na Revista INOVAÇÃO por presidências do IIE 

Temáticas  MP* 
1987-89 

JCR* 
1990-92 

BPC* 
1993-97 

MEBS* 
1998-02 

Administração educacional 5,4% 12,9% 20,7% 13,3% 
Avaliação 0,0% 11,8% 6,9% 0,0% 
Desenvolvimento curricular 16,2% 5,4% 12,9% 7,5% 
Desenvolvimento pessoal e social 5,4% 9,7% 13,8% 13,3% 
Didática das ciências 5,4% 3,2% 1,7% 7,5% 
Didática das línguas 5,4% 4,3% 3,4% 12,5% 
Educação pré-escolar 0,0% 6,5% 5,2% 0,8% 
Educação tecnológica 0,0% 8,6% 0,0% 0,0% 
Formação de adultos 0,0% 0,0% 10,3% 2,5% 
Formação de professores 13,5% 19,4% 12,9% 12,5% 
Psicologia da educação 16,2% 11,8% 4,3% 13,3% 
Sociologia da educação 8,1% 2,2% 1,7% 4,2% 
Tecnologias educativas 13,5% 1,1% 0,0% 3,3% 
Outros 10,8% 3,2% 6,0% 9,2% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

* MP- Manuel Ferreira Patrício; JCR- Joaquim Coelho Rosa; BPC- Bártolo Paiva Campos; MEBS - Maria Emília Brederode Santos 

Para Manuel Ferreira Patrício, ao IIE cabia uma “vocação intrínseca para a investigação 

educacional”, compreendendo não só a produção, como a sua coordenação e 

desenvolvimento:  

“Parece, pois, irreversível e doravante indiscutível o caráter de organismo central de 

coordenação de investigação e desenvolvimento, no âmbito do Ministério da 

Educação, do Instituto de Inovação Educacional” (Patrício, 1989b, p. 394).  

De resto, era o próprio presidente do IIE de então que chamava a atenção para o facto da Lei 

Orgânica do Ministério da Educação e Cultura colocar o IIE a par do Instituto Nacional de 

Investigação Científica, do Instituto de Investigação Científica Tropical e do Instituto de Cultura 

e Língua Portuguesa, como os “organismos centrais de coordenação de investigação e 

desenvolvimento” (artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 3/ 87 de 3 de janeiro).  

Um indicador da importância atribuída à investigação poderá ainda ser considerado o 

protagonismo dos artigos assinados por autores do universo da academia na Revista 

INOVAÇÃO durante estes dois anos, conforme se pode observar no gráfico que se segue, onde 

se pode observar que durante a presidência de Manuel Ferreira Patrício 82,8% dos artigos da 

Revista INOVAÇÃO foram assinados por docentes do ensino superior (incluindo do ensino 

superior universitário e das escolas superiores de educação).  
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Gráfico 9 Instituição de origem dos autores da Revista INOVAÇÃO em função das presidências do IIE 

 
Legenda: MP- Manuel Ferreira Patrício; JCR- Joaquim Coelho Rosa; BPC- Bártolo Paiva Campos; MEBS - Maria Emília Brederode 

Santos 

 

3.1.2. Joaquim Coelho Rosa (presidente entre 1989 e 1993) 

No período seguinte, entre 1989 e 1993, a presidência do IIE foi assumida por Joaquim Coelho 

Rosa que terá colocado maior ênfase na ação do IIE enquanto “centro de investigação”, ideia 

avançada por um dos entrevistados:  

“Havia um grande pendor para o reforço da investigação. Eu penso que também se 

devia ao facto de haver alguns investigadores ou alguns estudantes a trabalhar no 

Instituto que pendiam para reforçar essa dimensão” (DIIE3).  

Na origem desta alteração sobre o entendimento do papel do IIE poderá também ter pesado o 

facto de Joaquim Coelho Rosa, apesar de ser quadro do Ministério da Educação, ter estado 

mais próximo da atividade de docente do ensino superior67. Nas palavras do presidente de 

então,  

“o papel do Instituto de Inovação Educacional é o de agenciador dos meios, isto é, o de 

agente da ligação científica entre o saber teórico que a educação desenvolve e a 

intervenção prática consequente. Trata-se de pôr a investigação ao serviço da inovação 

e a inovação ao serviço da investigação” (Rosa, 1990a, p. 8).  

O reforço da ação do IIE no domínio da investigação educacional foi visível na documentação 

analisada e pelas entrevistas realizadas através da criação do concurso nacional de projetos de 

investigação, supracitado, bem como de outros dois indicadores essenciais: a aposta na 

produção de investigação no IIE e a afirmação do papel do conselho científico do instituto.  

No que se refere à aposta na produção de investigação em nome próprio, destaca-se a criação 

de uma Direção de Serviços de Avaliação que, entre outras atribuições, visou o 

desenvolvimento de conhecimento científico no domínio da avaliação:  

                                                           
67 Desde 1994, Joaquim Coelho Rosa tem sido docente em vários estabelecimentos na área da cidadania e educação artística 

(Universidade Católica Portuguesa, Escola Superior de Educação Maria Ulrich, Escola Superior de Educação João de Deus e 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa).   
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“O Instituto de Inovação Educacional tem a responsabilidade de se tornar um dos 

pontos de apoio de uma cultura de avaliação. Determinadamente, porque à obrigação 

de conceber e de produzir métodos, instrumentos e sistemas em diversas vertentes da 

avaliação e realizar investigação científica nesta área, lhe cabe também, quiçá 

sobretudo, promover e apoiar as iniciativas da comunidade científica e educativa nesta 

matéria” (Rosa, 1990b, p. 8).  

A mesma ideia foi reforçada por um dos entrevistados que, apontando para o reforço da 

investigação, acrescentou ainda o estabelecimento de ligações com investigadores do ensino 

superior:  

“Houve, de facto, uma aposta muito grande quer ao nível da ligação ao ensino superior 

quer ao estímulo da investigação do ensino superior e isso não aconteceu por acaso. 

Aconteceu porque o António Nóvoa68 era o presidente do conselho científico (…). E 

porque estabelecemos na altura (…) laços de ligação com os tais grupos de 

investigações que faziam os estudos de avaliação e isso foi muito importante na 

altura” (DIEE2).  

Como resultado desta aposta, e segundo um dos entrevistados, através da ação do IIE foram 

produzidos  

“primeira vez que de forma sistemática e organizada e propositada (…) relatórios sobre 

aspetos de avaliação sobre o processo de experimentação da chamada reforma do 

Roberto Carneiro (…). Mas devo-lhe dizer que nunca, nunca ninguém me disse (…) para 

fazer desta maneira ou daquela ou para produzir estes ou aqueles resultados. Nunca 

tive a mínima interferência e escrevi a esmagadora maioria das conclusões e 

recomendações [constantes nos relatórios de avaliação]” (DIEE2).  

No que se refere à afirmação do papel do Conselho Científico do IIE, é importante notar que 

durante a presidência de Joaquim Coelho Rosa, o Conselho Científico foi presidido por um 

investigador e docente do ensino superior universitário. Na opinião de um dos entrevistados, 

este cenário conferia um “papel mais ativo” a este órgão (PIIE), ideia corroborada por outros 

dos entrevistados que sublinhou o papel do órgão na decisão das áreas prioritárias de ação do 

IIE: “A minha memória o que me diz é que o conselho científico (…) recomendava áreas 

prioritárias” (DIIE2). 

 

3.1.3. Bártolo Paiva Campos (presidente entre 1993 e 1997) 

Este rumo, que parece ter colocado a inovação e a investigação como faces de uma mesma 

moeda, sofreu uma alteração nos anos seguintes. Atendendo às entrevistas e documentos 

analisados, durante a presidência de Bártolo Paiva Campos69, que compreendeu o período 

                                                           
68 A presidência do órgão foi assumida entre 1990 e 1993 por António Nóvoa, à data professor associado da FPCE-
UL. 

69 Até assumir a presidência do IIE, Bártolo Paiva Campos havia integrado a Comissão de Reforma do Sistema 

Educativo (1985-1987) e presidia ao Conselho Científico- Pedagógico da Formação Contínua de Professores. Era 

também professor da Universidade do Porto, colaborando noutras instituições do ensino superior.  
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1993-1997, houve uma procura por enfatizar a inovação educacional e a difusão de 

conhecimento, remetendo a investigação para um plano secundário. Esta transição foi descrita 

nos seguintes termos por um dos entrevistados: 

“Inicialmente havia um grande pendor para o reforço da investigação (…). Depois, 

sobretudo com a Ana Benavente, o reforço foi para a inovação, quando ela foi 

Secretária de Estado. E aí a orientação do IIE passou a ser mais para a inovação (…). O 

Professor Bártolo foi um bocadinho o obreiro dessa transição. Procurou passar o centro 

de esforço do IIE da investigação para a inovação, mas a inovação sempre apoiada 

pela investigação. Fazer uma articulação mais eficaz entre ambas” (DIIE3).  

No mesmo sentido, um entrevistado sublinhou que o incentivo da inovação passou a ser a 

missão do IIE, referindo-se deste modo à importância da inovação durante este período:  

“O instituto era um organismo, um serviço, do ministério destinado a promover a 

inovação. A tónica, a palavra-chave era inovação. Promover a inovação, a 

transformação do sistema educativo, as boas práticas. Embora o conceito de boas 

práticas ainda não fosse muito frequente na altura (…). A ideia era fundamentalmente 

trabalhar em colaboração com as escolas, identificando e apoiando iniciativas das 

escolas com projetos (…). A missão do instituto era, no fundo, ter este papel de 

incentivar a inovação (…). Eu lembro-me do discurso oficial que nós tínhamos em que a 

investigação só nos interessa na medida em que promove a inovação” (DIIE2).  

Do mesmo modo, em documentos internos do IIE foram também encontradas referências que 

atestam a importância agora atribuída à inovação como, por exemplo, se pode ler no relatório 

de atividades do biénio 1993-1995:  

“O enfoque das instituições do género das do IIE é o contributo da investigação 

educacional para o desenvolvimento da qualidade da educação, o mesmo é dizer, para 

o processo de inovação educacional” (Relatório de atividades do IIE de maio de 1993 a 

outubro 1995, p. 7). 

No mesmo sentido, apontavam os relatórios de 1996 e 1997:  

“Tomando como elemento aglutinador o que foi privilegiado na designação do 

Instituto – a inovação educacional – considera-se que a sua atuação se situa no âmbito 

da construção de processos de mudança para encontrar novas soluções curriculares e 

organizacionais suscetíveis de resolver problemas com que se defronta a qualidade do 

ensino e da aprendizagem nas escolas (…). O [desenvolvimento da inovação para a 

qualidade da educação escolar] constitui o fulcro das atividades do IIE (sendo aquele a 

que estão afetos mais recursos humanos e materiais) e é em função dele [que a 

avaliação da qualidade da inovação na educação escolar, a investigação relevante 

para a inovação] tomam sentido; visa o desenvolvimento da inovação curricular e 

organizacional nas escolas. No entanto, sem o contributo da avaliação e da 

investigação, o desenvolvimento de inovação fica empobrecido e corre mais facilmente 

o risco de assumir formas de pura ‘animação’. (…) [Nas] ideias de produção de novas 

práticas (…) situa-se o papel da investigação: produção de ideias inspiradoras de novas 

práticas e da respetiva construção” (Relatório de atividades do IIE de 1996, pp. 7-8). 
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“O IIE tem exercido as suas atribuições e competências gerais, orientando-se no sentido 

de contribuir para o processo de modernização e melhoria da qualidade da educação 

portuguesa. Tem incentivado, assim, a adoção de uma prática educativa centrada na 

inovação sustentada, como resposta estratégica às necessidades de mudança no 

domínio educativo” (Relatório de atividades do IIE de 1997, p. 5). 

A par do enfoque na inovação, houve também uma aposta no desenvolvimento de uma linha 

editorial: “[Bártolo Paiva Campos] passou a investir naquilo que ele chamava ‘a difusão do 

conhecimento’, abrindo várias coleções que têm o seu mérito” (DIIE2). A importância atribuída 

à dimensão da difusão do conhecimento pode ser também observada como forma de justificar 

as atividades desenvolvidas pelo IIE durante o biénio 1993- 1995:  

“A população a quem se destina o conhecimento sobre o processo educativo – 

produzido, sistematizado e difundido pelas iniciativas próprias do IIE – é constituída por 

todos os atores formais ou informais do processo educativo; espera-se que tal 

conhecimento lhes seja relevante no quadro das decisões que têm de tomar e das 

práticas que têm de construir (…). Mesmo nos países com maior tradição neste género 

de instituições, nem sempre a atividade destas é percecionada como relevante pelos 

referidos atores ou alguns dele; acontece mesmo que, muitas vezes, estes não sentem 

necessidade do conhecimento por ele produzido ou sistematizado para potenciar a sua 

experiência e conhecimento e assim enriquecer as suas práticas” (Relatório de 

atividades do IIE de maio de 1993 a outubro de 1995, p. 8).  

Neste contexto, à investigação caberia um papel de suporte à inovação educacional e à 

“solução de problemas” do processo educativo, tal como defendido por Bártolo Paiva Campos:  

“A atenção dada pelo IIE à investigação em educação realizada pelas outras 

instituições tem como razão de ser o possível e desejável contributo da primeira para a 

qualidade da segunda” (Campos, 1995c, p. 7). 

A mesma linha de ação é confirmada pelo relatório de atividades do biénio 1993-1995, onde se 

pode ler que 

“O enfoque das instituições do género das do IIE é o contributo da investigação 

educacional para o desenvolvimento da qualidade da educação, o mesmo é dizer, para 

o processo de inovação educacional” (Relatório de atividades do IIE de maio de 1993 a 

outubro de 1995, p. 7). 

Esta linha não significa que a investigação não tivesse espaço no IIE - pelo contrário, continuou 

a ser considerada uma linha de ação; um dos indicadores desta realidade consiste na elevada 

percentagem de artigos publicados na Revista INOVAÇÃO de autores cuja instituição de origem 

era o IIE durante este período (Gráfico 9). Muito embora este possa ser considerado como um 

resultado de trabalhos de investigação iniciados anteriormente, ele revela a importância do IIE 

como produtor de conhecimento. No entanto, no período da presidência de Bártolo Paiva 

Campos a tónica foi colocada no apoio à inovação e a difusão do conhecimento:  

“O IIE não pode limitar-se aos estudos que realiza ou encomenda e à articulação do 

conhecimento produzido no seio da comunidade científica, mesmo que em ambos os 

casos tenha sempre presente questões surgidas na prática educativa. Cabe-lhe ainda 
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fomentar, com iniciativas próprias ou apoiando as de outras instituições, a interação 

deste conhecimento com a prática dos atores sociais da mudança educativa” (Campos, 

1995c, p. 6). 

De resto, foi durante este período que se assistiu ao estreitamento dos critérios do SIQE já 

mencionados, o que levou um dos entrevistados a referir que apesar de se manterem em 

funcionamento os concursos de apoio aos projetos de investigação “também com o seu mérito 

sem dúvida nenhuma, mas sem aquele fôlego” (DIIE2), referindo-se ao período da presidência 

anterior. E foi também neste período que se registou um incremento e dinamização da 

atividade editorial do IIE, tal como é possível observar na tabela que se segue.  

Tabela 20 Edições do IIE por coleção e ano de publicação 
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Ciências da Educação 53      x x x x x     

Memórias da Educação 12     x x x x x x x x x x 

Temas de Investigação 32     x x x x x x x x x x 

Políticas de Educação 16       x x x x x x x x 

Desenvolvimento Curricular 5             x x 

Práticas Pedagógicas 18     x x x x x x x x x x 

Cadernos de Educação Ambiental 5        x x x x x   

A Escola e os Media 10      x x x x x x x x x 

Cadernos de Organização e Gestão Escolar 10           
x 

    

Da Escola para a Escola 19          x x x x x 

Materiais de Apoio ao Currículo 5              
x 

 

Falar Educação 1              
x 

 

C
o

le
çõ

es
 d

es
co

n
ti

n
u

ad
as

 

Desenvolvimento Curricular na Educação Básica 9         x x x x   

Desenvolvimento Curricular no Ensino Secundário 11         x x x x   

Movimentos Pedagógicos Portugueses 2      x x x x      

Cadernos de Formação Pessoal e Social 5    x x x x        

Aprender com os Media 4      x x x       

Cadernos de Avaliação 11    x x x         

Avaliação do Currículo 10       x x x x x    

Desenvolvimento das Organizações Escolares 4       x x x x     

Estudos de Avaliação 15   x x x x         

Outras edições 14 x x x x x x x x x x x x x x 

Coedições 32   x x x x x x x x x x x x 

Total  303 x x x x x x x x x x x x x x 

 

A partir de 1993, a par da revista INOVAÇÃO, surge um conjunto alargado de edições, 

organizado em coleções que atravessavam temáticas muito variadas acerca do sistema 

educativo. 
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3.1.4. Maria Emília Brederode Santos (presidente entre 1997 e 2002) 

A aposta na difusão e na inovação manteve-se durante os últimos anos de vida do IIE em que a 

presidência foi exercida por Maria Emília Brederode Santos. No período compreendido entre 

1997 e 2002, a ação do IIE aprofundou as dimensões relacionadas com a inovação, tal como é 

possível constatar nos seguintes excertos das entrevistas realizadas:  

“A Professora Maria Emília Brederode Santos que é uma pessoa muito virada para (…) 

as questões da inovação, mas numa perspetiva muito pragmática e muito da 

investigação aplicada num sentido muito estrito e muito pontual e coisas muito 

voltadas para as novas tecnologias, para os medias” (DIIE1).  

“Esta nova gestão pendia para valorizar bastante este tipo de atividades de 

complemento” (DIIE3).  

Este pendor para a inovação sedimentou-se sobretudo pela valorização de temáticas 

relacionadas com os media e as “novas” tecnologias, bem como a vertente pragmática e 

orientada para a decisão fundamentada, como é possível concluir através das palavras da 

própria presidente num editorial da Revista INOVAÇÃO: 

“A Revista INOVAÇÃO tem sabido promover e dar visibilidade a uma investigação 

educacional que se pretende útil para os decisores políticos – e nesta designação incluo 

desde o professor, na sala de aula, tomando decisões curriculares, ao produtor de 

materiais educativos que os reformula e adapta em função dos resultados que vai 

obtendo, ao Ministro que determina uma reforma do sistema educativo ou que tem 

que optar entre extinguir ou reconverter uma instituição… Esta ‘utilidade’ investigativa 

é, bem o sei, um conceito problemático – e os autores, maioritariamente oriundos do 

meio académico, têm, muitas vezes, resistências e dificuldades, quer na escolha dos 

temas pertinentes para aquelas decisões, quer na passagem das conclusões de uma 

investigação para as recomendações de ação. Mas é este aspeto que constituiu a 

especificidade da INOVAÇÃO face a outras revistas de investigação em ciências da 

educação e que dá sentido a esta forma de intervenção do IIE” (Brederode Santos, 

2001).  

Este enfoque na ação do IIE parece confirmado pela análise das temáticas dos artigos 

publicados na Revista INOVAÇÃO durante a sua presidência, nas quais as questões 

relacionadas com as didáticas e as novas tecnologias mereceram particular destaque, quando 

comparados com outros períodos da referida publicação (ver tabela 20). No mesmo sentido, 

foi também durante a sua presidência que se criaram linhas editoriais dedicadas à divulgação 

de iniciativas e inovações pedagógicas em escolas, assim como de materiais de apoio ao 

currículo (ver tabela 21). Esta opção sobre a ação e intervenção do IIE baseou-se em, pelo 

menos, dois fatores fundamentais. Em primeiro lugar o interesse que a própria presidente 

demonstrava pelas temáticas da inovação, das “novas tecnologias” e da comunicação e dos 

media70: 

                                                           
70 Antes de assumir a presidência do IIE, foi diretora pedagógica do programa televisivo e da revista Rua Sésamo 

(1987 a 1997). Esteve também na direção de comissões de avaliação e grupos interministeriais relacionados com o 

ensino artístico e colaborou na imprensa escrita.  
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“[A presidente era] uma pessoa muito ligada às inovações (…). A partir de 1997, foi na 

altura que houve a grande explosão da internet digamos assim. Portanto tudo o que 

tivesse que ver com sociedade do conhecimento demos muito importância, no sentido 

de criar bases de dados de investigação, (…) tentar digitalizar tudo ao máximo, etc. 

Noutra área, na investigação acho que houve uma área de certa maneira nova, que 

estava muito ligada à produção de materiais e que tinha que ver um bocadinho com o 

facto de vir da televisão, que era a investigação integrada na produção de materiais e 

ao serviço da produção de materiais” (PIIE).  

Em segundo lugar, durante este período, as linhas de orientação do IIE, tal como descritas em 

relatórios e planos de atividades, sublinhavam a “autonomia das escolas” e o papel central que 

estas instituições deveriam assumir na produção de inovação e na “construção de um saber 

específico e até uma possível fonte de inspiração para a definição de políticas educativas mais 

gerais ou generalizáveis” (Relatório de atividades do IIE de 2000, p. 7).  

As atividades do IIE encontravam-se agora centradas o estudo das necessidades do sistema 

educativo e da identificação de “potencialidades inovadoras para a Educação” e de meios para 

a sua concretização, quer fosse no que diz respeito ao SIQE, como ao novo programa Boa 

Esperança (idem), quer ainda pela promoção de produtos de investigação. Esta mudança na 

orientação do IIE pretendia assinalar a  

“passagem do ‘ciclo da quantidade’ ao ‘ciclo da qualidade’ [que se] traduz (…) numa 

evolução em construção que vai da uniformidade à diferenciação, do centralismo à 

descentralização, do sistema à escola, da dependência à autonomia (Relatório de 

atividades do IIE de 1999, p. 5). 

A importância da participação dos professores do ensino básico e secundário nas dinâmicas da 

inovação e na produção de conhecimento da vida do IIE pode ainda ser observada na 

percentagem de artigos assinadas por estes profissionais na Revista INOVAÇÃO (8,2%) que, 

durante este período, atingiu o valor mais elevado (ver Gráfico 9).  

Os dados parecem evidenciar a existência de uma evolução e sobreposição de entendimentos 

quando à missão do IIE ao longo das presidências revelando diversas perspetivas de diferentes 

atores.  

 

3.2. O IIE e os investigadores: as medidas de apoio financeiro e o conselho científico 

do instituto 

Os dados revelaram dois fenómenos considerados como particularmente interessantes e 

indicadores da existência de uma variedade, e até mesmo de divergências, de interesses 

existentes entre o IIE e os investigadores.  

O primeiro fenómeno prende-se com o alcance das medidas de apoio financeiro a projetos de 

investigação. A um primeiro nível de análise, os dados revelaram um alcance razoável da 

tentativa de produção de conhecimento científico que incidisse sobre determinadas temáticas 

consideradas pertinentes para a decisão política ou a orientação para as práticas pedagógicas. 
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No entanto, uma análise mais detalhada deu conta do modo como os investigadores 

procuraram retirar proveito das medidas em função dos seus interesses particulares.  

O segundo fenómeno diz respeito à relação da direção e o conselho científico do IIE no qual se 

incluíam investigadores e docentes universitários e ilustra a convivência nem sempre pacífica 

de duas orientações no espaço interno do IIE.  

 

3.2.1. Limites das medidas de apoio a financeiro a projetos de investigação 

No que se refere ao alcance das medidas de apoio a financeiro a projetos de investigação, 

convém começar por referir que, recorrendo a análises já realizadas sobre as candidaturas e 

projetos apoiados, foi possível identificar uma tendência de convergência com os programas 

de apoio financeiro e que se prende, essencialmente, com as temáticas dos projetos de 

investigação apoiados. Uma análise realizada por Nóvoa (1996) aos projetos apoiados no 

âmbito dos concursos nacionais de investigação em educação (1989, 1991, 1993 e 1994) 

mostrou a prevalência de temáticas relacionadas com a formação de professores 

(correspondendo à temática central de 20% dos projetos) e pelas questões de 

desenvolvimento curricular e inovação (o que equivaleu a 15% dos projetos). Segundo o 

mesmo autor, estes dados justificam-se “pelo período de reforma educativa que se viveu 

durante o período em análise” (Nóvoa, 1996, p. 101). No mesmo sentido, o levantamento 

conduzido por Judite Silva (2006) sobre os projetos de investigação apoiados entre 1996 e 

2001 revelou mais “continuidades do que dissonâncias” entre as temáticas dos projetos e a 

publicação de normativos legais que regulamentavam a ação do sistema educativo71; veja-se, a 

título de exemplo, a importância que os temas da gestão flexível do currículo, da educação 

para a cidadania e da reorganização curricular do ensino básico e secundário ganharam no 

SIQE de 2001 o que coincidiu com a publicação dos Decretos-Leis n.º 6/2001 e n.º 7/2001 de 

18 de janeiro (Silva, 2006, p. 154). 

Apesar da convergência temática dos projetos de investigação, é possível apontar um conjunto 

de limites no alcance destas medidas de apoio financeiro indireto: a exiguidade dos apoios 

financeiros prestados à investigação, que não seriam suficientes para alterar substantivamente 

o rumo da investigação; a dificuldade em gerir diversos interesses de investigação; e, 

finalmente, o aparecimento de fontes de financiamento alternativas para apoio à investigação.  

No que respeita aos apoios prestados, socorro-me da análise conduzida por Nóvoa (1996) aos 

sessenta e sete projetos apoiados nas quatro edições do concurso nacional de projetos de 

investigação (em 1989, 1991, 1993 e 1994), em que o autor aponta para a “exiguidade de 

verbas atribuídas”, muitas vezes utilizadas para colmatar as deficientes infraestruturas das 

universidades e para “melhorar as condições de trabalho (bibliografia, informática, 

secretariado, etc.)” (Nóvoa, 1996, p. 107)72. Já em 1993, o próprio presidente do IIE afirmava 

que o “financiamento global concedido anualmente (…) não é muito elevado, comparado com 

                                                           
71 Apesar de não entender que a legislação consistiu o único indicador das políticas públicas em matéria de 
educação, ele poderá ajudar a revelar as prioridades de dado momento.  

72 Através desse trabalho foi possível concluir que, em média, cada projeto havia sido financiado em 2682 “contos”, 
tendo sido atribuído uma verba total de 179691 “contos”. 
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o atribuído a outros domínios” (Campos, 1993, p. 22). De resto, esta parece ter sido uma 

tendência que se manteve em anos subsequentes e a comprová-lo está a distribuição de 

verbas no âmbito do SIQE nas suas diversas valências: entre 1995 e 1998 as verbas destinadas 

ao apoio à investigação situou-se entre os 13,9% e os 17,3% do total das verbas atribuídas para 

iniciativas externas de inovação, investigação e disseminação de projetos.  

Tabela 21 Distribuição das verbas do SIQE entre 1995 e 1998 por valência  

(inovação, investigação ou disseminação) 

 
1995 1996 1997 1998 Total 

 N.º 
Proj.1) 

%2) 
N.º  

Proj. 1) 
%2) 

N.º  
Proj. 1) 

%2) 
N.º  

Proj. 1) 
%2) 

N.º  
Proj. 1) 

%2) 

Inovação 243 54,2% 164 54,8% 50 50,3% 83 42,6% 540 50,9% 

Investigação 66 13,9% 43 17,3% 39 14,1% 34 17,1% 182 15,5% 

Disseminação de 
inovações e 
investigações 

209 31,8% 159 27,8% 202 35,5% 215 40,3% 785 33,5% 

Total 518 100% 366 100% 291 100% 332 100% 1507 100% 

Fonte: IIE (1999a); 1) n.º de projetos aprovados para efeitos de financiamento -; 2) Percentagem do financiamento atribuído nesse 

ano através do SIQE  

Por isso, Nóvoa (1996, p. 107) concluía que estes 

“tipos de concursos podem estimular o tratamento de certas temáticas, mas não têm 

condições para intervirem de forma estrutural na organização do sistema científico. 

Estamos perante apoios pontuais e descontínuos, que dificilmente poderão contribuir 

para a emergência de uma nova cultura de investigação e para um investimento 

regular e sustentado”, 

o que não permitiu, na sua perspetiva, que o país tivesse uma verdadeira política de 

financiamento para a investigação educacional.  

Um segundo fator que aponta para limitações no alcance destas medidas de apoio financeiro 

diz respeito à dificuldade em gerir dois interesses pouco compatíveis, senão contraditórios. De 

um lado, a investigação apoiada pelo IIE deveria atender a determinadas características 

preferenciais que passavam pela contribuição para a resolução de problemas escolares, 

através de uma aproximação entre investigadores e professores. De outro lado, os 

investigadores que, apesar do compromisso implícito na aceitação dos termos dos concursos, 

procuravam manter margens de autonomia que lhes permitissem alinhar estes financiamentos 

com os seus interesses de investigação ou de progressão na carreira. Nesse domínio, é possível 

apontar dois exemplos que dão conta destas divergências.   

Em primeiro lugar, e tal como o estudo conduzido por Nóvoa (1996) supramencionado 

revelou, durante os primeiros concursos nacionais verificou-se uma tendência para utilização 

deste financiamentos servisse no apoio de “realização de provas académicas” (Nóvoa, 1996, p. 

107). O que é mais interessante a propósito deste fenómeno é assinalar que ele ocorreu num 

período em que o regulamento do concurso nacional de projetos de investigação em educação 

referia explicitamente no artigo 15.º que “não podem ser apresentados a concurso projetos 

que se destinem a provas de douramento, mestrado, aptidão pedagógica ou qualquer prova 
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de progressão na carreira” (Regulamento do concurso nacional de projetos de investigação em 

educação de 1989, p. 4).  

Ainda assim, e apesar do progressivo estreitamento dos critérios do regulamento do SIQE 

descritos anteriormente, em anos seguintes houve uma flexibilização da sua aplicação; a partir 

de 1995, afirma-se a preferência de candidaturas  

“em que participem atores da prática educativa do ensino não superior e às relativas a 

projetos desenvolvidos por educadores ou por docentes do ensino básico e secundário, 

no âmbito de uma licença sabática, de uma equiparação a bolseiro ou de uma pós-

graduação em educação” (Regulamento específico do processo de candidatura para o 

desenvolvimento de projetos de investigação ou investigação-ação no domínio da 

educação de 1995, s/p).  

A tendência que prevaleceu nos apoios financeiros prestados em anos subsequentes mostrou 

que uma parcela significativa dos financiamentos serviram para apoiar a realização de provas 

académicas, tal como é possível ler num relatório interno do IIE:  

“Cerca de 65,6 % do total dos projetos apoiados (a partir de 1994) insere-se numa pós-

graduação em educação (mestrado ou doutoramento) de, pelo menos, um dos 

elementos; cerca de 18,5% dos projetos enquadra-se numa situação de licença sabática 

ou equiparação a bolseiro de, pelo menos, um dos elementos da equipa de 

investigação” [em “O papel do IIE na investigação educacional em Portugal (1993-

1999)”, p. 7]. 

Em segundo lugar, na sequência destes diversos interesses de investigação, e tal como referido 

por dois dos entrevistados, houve uma certa dificuldade em que estas medidas concretizassem 

uma colaboração entre investigadores os “práticos” e que produzissem “conhecimento útil”:  

“[Os investigadores] não cumprem os critérios mais objetivos [dos concursos para 

apoio financeiro à investigação] e procurámos ter isso em conta (…). Chega-se o fim de 

uma investigação sempre com uma certa frustração. E lembro-me que muitas vezes (…) 

tínhamos que combater: ‘Mas queremos conclusões! Para que é que isto serve? O que 

é que se pode dizer daqui aos professores?’. E geralmente a tendência do investigador 

é não fazer isso, é não se comprometer com a prática, não é? Pelo menos era naquela 

altura (…). O IIE tentou colmatar essa falta” (PIIE).  

“Eu cheguei a perguntar muitas vezes aos investigadores porque é que isso acontecia e 

também me pareceu que havia um grupo de investigadores que considerava que esse 

não era o trabalho que devia ser feito no domínio da investigação em educação. Não, 

não era necessariamente a partir da prática, a investigação. Mas mais investigação 

fundamental (…). Íamos lançando alguns critérios de seleção que talvez conduzissem 

noutro sentido, que se pretendia que conduzisse num outro sentido [para a relação 

mais próxima entre investigadores e escolas]. Nem sempre era possível. Dependia da 

oferta, não é? Ou da procura. Dependia da procura dos financiamentos. Se era mais 

canalizada para os critérios, tínhamos o objetivo cumprido. Se era menos, tínhamos 

menos objetivo cumprido” (DIIE3).  
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Finalmente, um terceiro fator que contribuiu para uma dificuldade no alcance das medidas de 

apoio a projetos de investigação, diz respeito ao facto de a partir de 1995 a FCT ter passado a 

contemplar nos concursos de projetos de I&D73 o domínio das ciências da educação. Este dado 

poderá estar na origem, entre outros, da diminuição significativa entre os projetos 

apresentados e apoiados pelo IIE a partir de 1996, considerando que os investigadores 

passaram a dispor de fontes alternativas de financiamento.  

Tabela 22 Projetos apresentados para financiamento no IIE em 1996 e 2001 

 1996 2001 
Total 112 58 
Projetos financiados 41 18 
Projetos não financiados 71 40 
Fonte: Silva (1996)  

Esta análise é consistente com o aumento sustentado e significativo das candidaturas de 

projetos para financiamento ao concurso de projetos de I&D da FCT no domínio das ciências 

da educação a partir de 199874, sendo também confirmada pelos entrevistados: 

“Repare: concursos de investigação, … ninguém batia a FCT, com outros meios e 

vocacionada precisamente para isso. (…) [O IIE] nunca podia fazer concorrência com a 

FCT” (DIIE2).  

“Acabava por [apoiar] pequenos projetos. A ideia que eu tenho é que qualquer projeto 

apoiado eram coisas muito mais … de orçamentos muito mais reduzidos do que os 

projetos da FCT. Muito mais. Posso estar enganado, mas …” (DIIE1).  

A este propósito, assinalo a emergência de referências produzida pelo IIE ou seus 

interlocutores sobre a diferenciação da sua ação da FCT, esclarecendo que os apoios prestados 

pelo primeiro seriam mais “específicos” e orientados para a inovação e qualidade do sistema 

educativo, tal como é possível ler no seguinte excerto de um relatório interno do IIE: 

“É esta preocupação com a relevância para a solução dos problemas com que se 

defrontam os atores do processo educativo que torna específica a atuação do IIE 

relativamente à de outras instituições públicas que se dedicam a apoiar a investigação 

científica, neste e noutros domínios, como é o caso do Junta Nacional de Investigação 

Científica e Tecnológica (…). Para o [desenvolvimento da investigação educacional] há 

outras instituições e programas em que as ciências da educação são consideradas 

conjuntamente com outras disciplinas científicas; em Portugal, temos a Junta Nacional 

de Investigação Científica e Tecnológica” [em “Projetos de investigação em educação - 

projetos financiados em 1993 e em 1994”, p. 7].  

A mesma ideia foi sublinhada por um dos entrevistados do seguinte modo: 

“Sempre foi dito: ‘Nós não somos um instituto de investigação. Para investigação existe 

o INIC ou a FCT ou o que era, já não me lembro. Nós (…) apoiamos a inovação. E a 

investigação deve estar ao serviço da inovação’ ” (DIIE1).  

                                                           
73 Sobre estes concursos, consultar os Capítulos 2 e 6 desta tese. 

74 Estes dados constam do Capítulo 6 desta tese. 
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As medidas que visavam o apoio financeiro a projetos de investigação, muito embora tenham 

produzido alguma convergência no que diz respeito às temáticas dos projetos de investigação 

apoiados, não parecem ter sido suficientes para alterar substancialmente a investigação. Tal 

como concluía Nóvoa (1996),  

“os apoios concedidos pelo Instituto de Inovação Educação no âmbito dos concursos de 

investigação serviram essencialmente para os investigadores ‘fazerem melhor aquilo 

que já faziam’ e não para lançarem novas linhas ou dinâmicas de trabalho” (Nóvoa, 

1996, p. 107).  

 

3.2.2. A direção e o conselho científico do IIE 

Muito embora nesta análise não seja o lugar para uma análise micropolítica das organizações, 

os dados apontaram para existência de algum potencial de discórdia entre a direção do IIE e o 

conselho científico. Este órgão incluiu na sua composição investigadores e docentes do ensino 

superior, ainda que todos os membros do conselho científico tivessem de ver confirmada a sua 

nomeação por despacho do Ministro da Educação.  

Começo por referir que, no plano da sua organização interna, o IIE funcionava como um órgão 

colegial, com presidência, nomeada pelo Ministério da Educação, conselho científico e 

conselho administrativo. O conselho científico era um órgão consultivo a quem competia  

“pronunciar-se sobre o mérito científico dos trabalhos, iniciativas e atividades de 

investigação a prosseguir pelo IIE, bem como sobre o interesse e sobre os resultados 

dos mesmos, face às necessidades e exigências de inovação educacional” (Decreto-Lei 

n.º 142/93, de 26 de abril).  

De acordo com um dos entrevistados, o conselho científico tinha um papel central na vida do 

IIE, cabendo-lhe uma palavra sobre todas as atividades desenvolvidas: 

“O papel [do Conselho Científico] era apreciar tudo. Tudo o que lá se passava, todas as 

iniciativas (…). E o plano de atividades era aprovado por eles e o relatório também” 

(DIIE3).  

Sobre a composição do órgão, um dos entrevistados sublinhou a diversidade como 

fundamental para o estabelecimento de uma “ponte entre o mundo da ciência e da política e 

da administração em geral”, assim como a importância de nele estarem incluídos 

“investigadores de prestígio, [nomeadamente António] Nóvoa [que] era o presidente do 

conselho científico” (DIEE2).  

No entanto, um dos entrevistados, que desempenhou funções de membro do conselho 

científico, chamou a atenção para um certo esvaziamento do órgão: se nos primeiros anos da 

sua atividade teria tido “um papel mais ativo”, justificado talvez pelo facto de ser presidido por 

“um professor de fora”, a partir do início dos anos 1990 a presidência do conselho científico 

passou a ser assumida, em acumulação, pelo presidente do IIE. De acordo com esta fonte, esta 

opção justificou-se na tentativa de evitar tensões entre a direção e o conselho científico:  
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“Eu penso que se calhar essa era uma das causas das tensões: era que justamente para 

o presidente do IIE o instituto era para apoiar a reforma e, portanto, precisava de 

investigação e trabalhos próximos… enquanto que para o presidente do conselho 

científico, se calhar, (…) a sua intenção era fazer daquilo um foco da investigação (…). E 

penso que se calhar esse conflito entre as funções da investigação que estaria um 

bocadinho latente e na base dessas tensões (…). Lembro-me que nessa altura passou a 

ser presidido pelo presidente do IIE. Porque se criava uma certa tensão, não é? Passou 

a ser presidido pelo presidente do IIE, as pessoas também escolhidas pelo presidente do 

IIE e, portanto, passou a ter um papel mais científico e de menos poder” (PIIE).  

Para a caracterização de uma convivência menos pacífica entre a direção e o conselho 

científico também poderá ter pesado uma determinada conceção sobre o efetivo papel dos 

investigadores no IIE: como decisores sobre as políticas a seguir ou como legitimadores da 

ação regulatória do IIE, tal como deu a entender um dos entrevistados:  

“O papel da comunidade científica era fundamentalmente da legitimação, que eram 

júris, vão-se buscar professores universitários ou das escolas superiores de educação 

(…). Os avaliadores tinham fundamentalmente uma função legitimadora, de que aquilo 

não era uma coisa burocrática, feita lá pelo IIE, mas que havia uns universitários (…). 

Portanto, tinham muito mais uma função de legitimação do que de propriamente de 

avaliação no sentido estrito do termo” (DIIE1). 

 

3.3. O IIE e a tutela  

No âmbito restrito da análise do IIE como um lugar de confronto de atores e perspetivas, 

centrar-me-ei no episódio da extinção do IIE em 2002 para ilustrar as tensões vividas entre o 

IIE e a tutela no que respeita à missão e papel do instituto.  

Importa começar por mencionar que em 2002 tomou posse o XV Governo Constitucional 

constituído pelo Partido Social Democrata e Partido Popular, na sequência das eleições 

antecipadas motivadas pela demissão do anterior primeiro-ministro, António Guterres. O novo 

governo definiu uma reorganização na administração central do Estado, justificada enquanto 

uma “medida de emergência com vista à consolidação orçamental” (Lei n.º 109-B/2001 de 27 

de dezembro). Nesse sentido, o Orçamento de Estado de 2002 determinou a extinção, 

reestruturação e fusão de organismos administração central, incluindo os institutos públicos 

que, de acordo com esses diplomas, prosseguissem “objetivos complementares, paralelos ou 

sobrepostos a outros serviços existentes ou cuja finalidade de criação se encontr[asse] 

esgotada” (Lei n.º 16-A/2002 de 31 de maio); entre o conjunto de organismos a extinguir 

encontrava-se o IIE. Para além da questão orçamental, a extinção do IIE foi justificada pelo 

governo nos seguintes termos: 

“pela convicção de que a inovação educacional, sendo um processo do maior mérito, 

deve percorrer transversalmente todo o sistema educativo e toda a comunidade 

científica; carecendo de fomento e incentivo público, não pode, ainda assim, estar 

sujeita a qualquer tipo de dirigismo” (Decreto-Lei n.º 208/2002 de 17 de outubro).  
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Neste contexto, as competências até então atribuída ao IIE foram acometidas à Direção Geral 

de Inovação e Desenvolvimento Curricular.  

A extinção do IIE provocou alguma contestação pública, tendo sido apresentada à Assembleia 

da República uma petição subscrita por cinco mil e dezassete cidadãos solicitando o 

restabelecimento do instituto e mais informações que justificassem o seu encerramento, mas 

a iniciativa não surtiu efeito. Alguns dos entrevistados interpretaram a extinção como uma 

medida que permitia, no imediato, reduzir despesas da administração central do Estado, 

considerando o IIE um “alvo fácil”:  

“Havia uma tendência, um esforço, para reduzir os serviços do Estado, e portanto, um 

serviço como o IIE que era mais um cérebro, não era propriamente um serviço 

executivo, dava-se menos pela falta dele no imediato do que outros. Mas eu sublinho o 

imediato. (…) Não fazia falta imediata. Não era o IIE que organizava o concurso dos 

professores. Não era o IIE que geria as colocações” (PIIE).  

“O instituto foi extinto porque se chamava instituto. A ideia fundamental é que com o 

governo de David Justino há uma diretiva geral de reduzir drasticamente os serviços 

centrais, não é? (…) Não se pode extinguir uma direção geral! O Instituto, como outros, 

como o INAFOP por exemplo, era aquele que se podia extinguir sem se notar, sem 

haver um vazio do ponto de vista da lógica do funcionamento do Ministério, porque ele 

sempre foi uma coisa assim um bocadinho excêntrica, digamos, na lógica do 

funcionamento do Ministério. Portanto, foi fácil cortar por ali, não é?” (DIIE1).  

Outros dados sugerem que nesta decisão podem ter pesado outros fatores que não se 

limitariam à questão orçamental, entre os quais a prevalência de uma conceção linear entre a 

produção de conhecimento e a decisão política. A este propósito, evoco o estudo realizado por 

Barroso (2010, p. 37) sobre “a articulação entre conhecimento e política e o papel central dos 

atores” nos processos relativos ao reforço da autonomia dos estabelecimentos de ensino pré-

escolar, básico e secundário, em Portugal, entre 1986 e 2009”. Os dados evidenciaram 

claramente o modo  

“como a relação entre conhecimento e política é vista pelos ministros entrevistados 

[Eduardo Marçal Grilo, Júlio Pedrosa, David Justino e Maria de Lourdes Rodrigues] de 

um modo instrumental, na perspetiva do ‘knowledge-based policy’ (política baseada 

no conhecimento)” (idem, p. 40).  

Nesse trabalho, recupero as palavras tecidas por David Justino, ministro da educação em 

funções à data da extinção do IIE, se refere à falta de qualidade e de utilidade da produção 

académica para a decisão política nos seguintes termos:  

“[Um dia, solicitou que lhe enviassem uma coleção de todos os livros editados pelo IIE]. 

Apareceram-me três caixotes de livros e eu durante o fim de semana levei aquilo para 

casa e comecei a tirar do caixote, um a um, e a dar uma vista de olhos. Ia ao índice, à 

conclusão, ver do que é que aquilo era feito, qual era a metodologia. Daqueles três 

caixotes eu tirei três ou quatro livros como deve ser, ou seja, daquilo que era 

importante’. Segundo o ministro o problema não tinha a ver ‘com a qualidade científica 

ou académica’, mas sim com os contributos que aquela literatura dava à decisão 
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política: ‘o que é que isto me vai esclarecer, qual é o contributo e a relevância que isto 

tem para eu poder pensar as coisas? Devo dizer que apanhei uma desilusão 

enorme’”(idem, p. 41).  

Estas declarações justificam-se na medida em que o decisor político tinha a expectativa de 

encontrar no conhecimento científico dados e evidências que lhe permitissem apoiar a sua 

ação política. À “desilusão” a que se referia o ex-ministro, deve ainda associar a crítica social às 

“ciências da educação”, mencionada por um dos entrevistados como estando na base da 

decisão da extinção do IIE:  

“Começou a gerar-se a ideia de que o sistema de ensino não era eficaz, e (…) a culpa 

era das ciências da educação, que ensinavam mal os professores e que influenciavam 

mal os professores (…). Devia haver uma investigação diferente e um tipo de 

acompanhamento diferente e (…) seria bom que a investigação estivesse bem 

articulada com as práticas, para exigir delas o rigor, a ausência de facilitismo etc., que 

é uma questão falsa, como toda a gente sabe” (DIIE3).  

Contudo, tal como sublinhado por um dos entrevistados, não terá sido “um fator único” (PIIE) 

a contribuir para a extinção do IIE, mas esta decisão constitui um importante indicador sobre a 

existência de confrontos entre atores e perspetivas do que deveria ser o seu papel. De resto, 

ao enumerar outros possíveis fundamentos para a extinção do IIE, o mesmo entrevistado 

aponta outros indicadores de confrontos e tensões que habitaram o IIE: as pressões das 

universidades que “achavam que tudo o que era investigação devia ser feito na universidade e 

não deviam ser serviços do Estado a fazer”; pressões de “alguns editores que achavam que o 

IIE lhes fazia uma concorrência desleal”; pressões de outros “departamentos do Ministério 

achavam que o IIE tinha condições mais privilegiadas, mais favoráveis” (idem).  

 

4. Em síntese  
A análise dos dados relativos à ação do IIE em matéria de investigação educacional permitiu 

concluir que esta agência governamental se constituiu como uma estrutura de regulação de 

controlo, havendo dois aspetos essenciais a sublinhar. 

Em primeiro lugar, o IIE foi concebido como um instrumento de apoio à reforma educativa, 

tentando condicionar a agenda científica no sentido da produção de conhecimento 

considerado útil à decisão política. Por isso, sobre o IIE prevaleceu uma conceção de 

knowledge-based policy. Os dados também mostraram que mesmo com o esvaziamento do 

movimento da reforma educativa e a emergência de novas preocupações educativas, 

manteve-se a conceção da investigação como meio agenciador de conhecimento científico à 

decisão, fosse ao nível das políticas públicas fosse nas práticas pedagógicas. Do mesmo modo, 

o estudo da ação do IIE demonstrou-se profícua para a análise da criação de instrumentos de 

ação pública, nomeadamente no que diz respeito à evolução da forma como foram pensadas 

as medidas de apoio financeiro a projetos de investigação. Começo por recordar que nos 

primeiros anos de vida do IIE a referência mais consistente sobre o que é a investigação 

educacional se pode encontrar no artigo 50.º da Lei n.º 46/86 de 14 de outubro da LBSE, sendo 

a legislação um instrumento de regulação tipicamente burocrático, baseado na 
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regulamentação formal. Em anos subsequentes, foi possível assistir à produção de novos 

modos de regulação da produção científica, com a publicação de regulamentos 

progressivamente mais específicos sobre as características preferenciais da investigação a 

apoiar financeiramente. Houve um afinamento e estreitamento do entendimento do que é a 

investigação educacional, incluindo as temáticas (inovação e qualidade), os destinatários 

(decisores políticos e “práticos”), fazendo ainda depender dos investigadores a iniciativa do 

desenvolvimento das atividades de investigação a financiar e valorizando as dimensões da 

divulgação e difusão.  

Em segundo lugar, importa recordar a variedade de interesses e atores que emergiram da 

análise dos dados no que se refere a diferentes perspetivas sobre a ação de regulação da 

investigação educacional do IIE. Esta variedade tornou os resultados dessa ação imprevisíveis, 

assumindo contornos que nem sempre são os desejados. Um bom exemplo desse fenómeno 

diz respeito ao modo como os dispositivos postos em prática para condicionar a agenda 

científica foram recebidos, interpretados e usados estrategicamente pelos investigadores. É 

certo que houve uma certa convergência temática entre os projetos apoiados e agenda 

política, o que dá conta de uma bem-sucedida tentativa de condicionamento da agenda 

científica. Todavia, foi também possível observar divergências de interesses de investigação e à 

emergência de outros atores com um papel relevante, neste caso, a entrada em cena da FCT e 

a disponibilização de novos dispositivos de financiamento, que pesaram no alcance das 

medidas de financiamento à investigação.  
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Capítulo 6 

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia e as Unidades 

de I&D de Ciências e Políticas da Educação 
 

Este capítulo propõe-se caracterizar a FCT - uma agência pública que opera desde 1997 sob a 

tutela da pasta ministerial da ciência - como estrutura de regulação de controlo da atividade 

científica. Ao contrário do que sucedia com o IIE, a FCT não se apresenta como detendo uma 

vocação específica para a investigação educacional, uma vez que a sua ação é transversal em 

vários domínios científicos. Por esse motivo, evoquei no título deste capítulo os centros e 

unidades de I&D em ciências e políticas da educação75 (UIDCE) para frisar que, embora visasse 

a caracterização da regulação por parte da FCT, importava, sobretudo, o modo como a sua 

ação se tem exercido nessas estruturas. Tendo em atenção os propósitos e estratégias 

seguidas para esta análise referidas no Capítulo 3, o estudo sobre os modos de regulação da 

FCT permitiu concluir sobre quatro características centrais.  

Em primeiro lugar, consolidei a ideia de que a FCT constitui uma estrutura central na regulação 

do sistema científico nacional. De facto, o mapeamento dos normativos relativos às estruturas 

de regulação da atividade científica apresentado no Capítulo 2 revelou a progressiva 

centralidade que a FCT adquiriu no sistema científico desde a data da sua criação até 2007. 

Observada nesse prisma, essa centralidade resultou de três fatores essenciais: a assunção de 

responsabilidades ou de contratos-programa geridos por agências públicas entretanto 

extintas, como a JNICT ou o Gabinete de Gestão do Programa Praxis XXI; a evolução e o 

acréscimo das competências atribuídas para a gestão do sistema científico (Decreto-Lei n.º 

188/97 de 28 de julho e Decreto-Lei n.º 152/2007 de 27 de abril); e o aumento do orçamento 

consagrado pelo ministério da tutela a esta agência. A análise dos dados sobre os modos de 

regulação da FCT reforçou esta imagem retratada na paisagem normativa graças a dois 

fenómenos: (i) pelo aumento da periocidade, formalização e financiamento público disponível 

para o apoio à investigação; (ii) pela crescente adesão dos investigadores, centros e unidades 

de I&D em geral e das UIDCE em particular aos seus programas de financiamento.  

Em segundo lugar, pude concluir que a regulação da FCT se exerce através de um instrumento 

central, a avaliação da atividade científica, que se reveste de três caracterizadores 

fundamentais: trata-se de uma avaliação realizada por pares, assume-se de base competitiva e 

tem implicações diretas na obtenção de financiamento para a atividade científica. Esta 

conclusão resulta de um processo de reconstrução de técnicas e ferramentas que 

consubstanciam a avaliação da atividade científica, tendo considerado como particularmente 

ilustrativos desses processos os concursos dos projetos de I&D e os concursos plurianuais de 

financiamento das UIDCE. Tal como referido no Capítulo 2, e em conjunto com a criação do 

orçamento de ciência e tecnologia, estas duas medidas remontam a meados dos anos 1990 e 

contribuíram para o estabelecimento de novas modalidades de financiamento do sistema 

                                                           
75 Recordo que “Ciências e Políticas da Educação” corresponde à designação utilizada pela FCT para as instituições 
de investigação e desenvolvimento financiadas no âmbito do Programa de Financiamento Plurianual de 2007 
dedicadas à investigação educacional.  
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científico no quadro de um processo institucionalização de uma política pública de ciência. 

Estes concursos foram interpretados como técnicas do instrumento de regulação que é a 

avaliação; por seu turno, a coleção de documentos que os sustenta, sejam regulamentos, 

relatórios científicos, formulários de submissão on-line e relatórios de avaliação foram 

compreendidos como ferramentas, i.e., dispositivos de nível micro que operacionalizam essas 

técnicas.  

Em terceiro lugar, foi possível constatar que sobre os concursos dos projetos de I&D e dos 

concursos plurianuais de financiamento paira um referencial sobre o que deve ser a 

investigação científica. Por este referencial passa a valorização de uma investigação 

progressivamente mais colaborativa, mais publicada e internacionalizada, mais aplicada, com 

impactos técnicos ou socioeconómico. Esta conclusão deriva sobretudo da análise das 

ferramentas que sustentam os concursos em ação, nomeadamente as características dos 

projetos aprovados, os formulários de candidatura, guias e relatórios dos avaliadores. 

Finalmente, em quarto lugar, a análise dos modos de regulação da FCT contribuiu para 

caracterizar as UIDCE como estruturas institucionais do sistema científico dedicadas à 

investigação educacional. Esta caracterização será produzida por referência ao processo de 

formalização que os centros e unidades de I&D experienciaram na sequência do crescimento e 

consolidação de um enquadramento jurídico-normativo que os tornou elegíveis para a 

candidatura a financiamento público.  

Em suma, este capítulo não pretende analisar as múltiplas atividades e ações da FCT, nem 

conhecer de modo exaustivo o seu aparato de avaliação, mas antes identificar artefactos que 

permitam revelar orientações, injunções, e enfim, modos de regulação da ação dos 

investigadores das UIDCE. Para tal, organizei o texto em quatro pontos. Os dois primeiros 

pontos são dedicados aos concursos de projetos de I&D e aos concursos plurianuais de 

financiamento. Primeiro procurarei descrever as suas principais características para, em 

seguida, me centrar no alcance de cada um destes concursos junto do domínio científico das 

ciências da educação76 ou das UIDCE. No terceiro ponto farei a apresentação do que designei 

por ações convergentes ou de ações divergentes em relação aos modos de regulação da FCT 

junto das UIDCE, reportando-me aos dados obtidos através das entrevistas conduzidas a dois 

coordenadores científicos dessas unidades. Sem qualquer pretensão de generalização, este 

ponto visa tão só dar conta de reflexões e inquietações, entendidas como ilustrativas de 

dilemas vividos nas UIDCE que decorrem da ação da FCT. Por último, no quarto ponto, farei 

uma síntese conclusiva dos dados apresentados.  

 

1. Concursos de projetos de I&D 
Considerando os concursos de projetos de I&D uma das técnicas fundamentais da regulação 

da atividade científica por parte da FCT, começarei por dar conta dos seus traços essenciais, 

socorrendo-me principalmente dos dados relativos ao concurso de 2006, o último incluído no 

recorte temporal deste estudo. Em seguida, apresentarei o estudo das características dos 

                                                           
76 Designação utilizada pela FCT no âmbito do concurso de projetos de I&D em 2006.  
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projetos de aprovados no domínio das ciências da educação nos concursos abertos entre 1995 

e 2006, de modo a evidenciar o referencial que transportam sobre o que é a investigação. 

 

1.1. Sobre os concursos de projetos de I&D 

Os concursos de projetos de I&D são concursos públicos que se destinam ao financiamento 

público de projetos de investigação em vários domínios científicos. Podem candidatar-se a 

estes concursos instituições do ensino superior e centros e unidades I&D, instituições sem fins 

lucrativos com objetivos de atividades de I&D, Laboratórios do Estado e outros organismos 

públicos e empresas. Apesar de algumas alterações que foram sofrendo ao longo dos anos, é 

possível sintetizar as principais características dos concursos de projetos de I&D pela leitura do 

seguinte excerto do preâmbulo do seu regulamento de acesso em 2006:  

“O Programa do XVII Governo Constitucional e o seu Compromisso com a Ciência 

apontam o rápido desenvolvimento científico e tecnológico do País como prioridade 

nacional, definindo metas e indicadores desse desenvolvimento. Para a concretização 

deste objetivo, são consideradas várias medidas entre as quais a dinamização do 

programa de projetos de investigação em todos os domínios científicos, avaliados e 

selecionados em concurso público, por painéis de peritos internacionais” (Regulamento 

de acesso ao concurso de projetos de I&D de 2006).  

Tratam-se, portanto, de concursos criados no sentido de estimular e apoiar o desenvolvimento 

do sistema científico, sendo entendidos pela tutela como um dos “pilares estratégicos” do 

sistema científico: 

“O financiamento de projetos de investigação, em concursos competitivos, constitui um 

dos pilares estratégicos para o desenvolvimento e consolidação do Sistema Científico e 

Tecnológico Nacional. A FCT reorientará o financiamento de projetos de investigação 

em todos os domínios científicos de forma significativa” (FCT, 2012). 

Desde a sua primeira edição, em 1994, até 2006 abriram nove concursos, sendo que o 

financiamento disponível foi aumentando de forma significativa nos últimos anos (ver o gráfico 

4). A FCT financia os projetos de investigação até um valor máximo de duzentos mil euros, com 

a duração não superior a três anos. Ao contrário do que sucede, por exemplo, com o 

financiamento a projetos de I&D apoiados pela Comissão Europeia, a FCT financia a 100% as 

despesas elegíveis previstas no artigo 4.º do regulamento de acesso ao financiamento de 2008.  

Caixa 18 Artigo 4.º do Regulamento de acesso a financiamento de projetos de investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico de 2008 

São consideradas elegíveis as despesas suportadas pelos/as beneficiários/as e exclusivamente 
incorridas com a execução do projeto, que a seguir se enumeram:  

a) Recursos humanos dedicados a atividades de I&DT, incluindo encargos com bolseiros/as 
(…);  

b) Missões no país e no estrangeiro diretamente imputáveis ao projeto;  
c) Consultores;  
d) Aquisição de bens e serviços e outras despesas correntes diretamente relacionadas com a 

execução do projeto, e intervenção de revisores oficiais de contas (ROC) ou de técnicos 
oficiais de contas (TOC);  
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(continuação) 
 

e) Registo no estrangeiro de patentes, direitos de autor, modelos de utilidade e desenhos, 
modelos nacionais ou marcas quando associadas às outras formas de propriedade 
intelectual (…);  

f) Adaptação de edifícios e instalações quando imprescindíveis à realização do projeto (…), 
desde que não ultrapassem 10% do custo total elegível do projeto;  

g) Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico imprescindível ao projeto e 
que lhe fiquem afetos durante o período da sua execução;  

h) Encargos gerais baseados nos custos reais incorridos com a execução do projeto e a este 
imputados (…), até ao limite de 20% das despesas diretas elegíveis da correspondente 
participação no projeto.  

 

Para o processo de candidatura a FCT produz e difunde um conjunto de documentação de 

consulta essencial: editais de aviso de abertura de concurso, regulamentos e formulários de 

candidatura. Os primeiros, editais e regulamentos, assumem uma natureza normativa e 

jurídica, sendo construídos numa lógica de obrigatoriedade dos procedimentos previstos para 

a abertura de concursos públicos, conforme o Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro77. Os 

formulários de candidatura definem e circunscrevem dimensões de um projeto de investigação 

passíveis de avaliação para a obtenção de financiamento. No concurso de 2006, os formulários 

solicitavam informação sobre as seguintes dimensões:  

 Identificação do projeto: título e área científica (principal e secundária), palavras-

chave, data de início e duração;  

 Instituições participantes: instituição proponente 78 , instituições participantes 79 , 

unidade de investigação principal80, unidades de investigação adicionais e instituição 

de acolhimento81;  

 Componente científica: sumário, descrição técnica (revisão da literatura, plano de 

investigação e métodos, tarefas e calendarização e gestão do trabalho), referências 

bibliográficas e menção a publicações anteriores sobre a investigação a realizar;  

 Equipa de investigação: composição da equipa, com ligação ao currículo dos 

elementos que a compõem;  

 Outros projetos: projetos já financiados e candidaturas similares;  

                                                           
77 Os editais são divulgados no portal da FCT, em órgãos de comunicação social e através de mensagens dirigidas a 

instituições de I&D, entre outros. Neles se inscrevem os destinatários do concurso, a duração e financiamento 

máximo por projeto, os critérios de avaliação e seleção, as datas de candidatura, remetendo-se ainda para o 

regulamento e formulário de candidatura. Os regulamentos assumem a forma de textos normativos, onde são 

integradas as regras de acesso e funcionamento dos concursos e incluem informação relativa ao objeto do 

concurso, beneficiários, despesas elegíveis, processos de candidatura e elegibilidade, critérios de avaliação e 

seleção, composição dos painéis de avaliação e procedimentos relativos à aprovação e recursos dos projetos. Estes 

documentos assumem a forma de “regulamento administrativo” no sentido em que estabelecem regras e normas 

jurídicas de um órgão da administração pública aplicáveis a uma situação específica (Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 

de novembro).  

78 Instituição com personalidade jurídica que é beneficiária dos financiamentos e que gere o projeto.  

79 Instituição com personalidade jurídica que participa no projeto.   

80 Centro ou unidade de I&D do investigador responsável. 

81 Universidade, faculdade ou outra instituição que desempenhe o papel de instituição de acolhimento da unidade 
de investigação principal no âmbito do programa de financiamento plurianual da FCT. 
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 Indicadores previstos: “concretizações alcançadas como consequência das atividades 

do projeto terão que ser descritas em relatórios de progresso ou no relatório final,” 

incluindo atividades de divulgação científica;  

 Orçamento, incluindo as rubricas já mencionadas anteriormente na Caixa 20 82 (Guião 

para elaboração e submissão de  propostas de projetos de I&D de 2008).  

Os formulários de candidatura estão disponíveis num portal próprio, o portal de projetos da 

FCT, e requer a inscrição prévia no Sistema de Informação e Gestão da FCT83. O formulário 

deve ser redigido em inglês, opção justificada pelo facto dos avaliadores não dominarem, na 

sua maioria, a língua portuguesa. Cabe ao investigador responsável do projeto o 

preenchimento do formulário, que deverá ser um doutorado “corresponsável, com a 

[instituição proponente], pela candidatura e direção do projeto e pelo cumprimento dos 

objetivos propostos e das regras subjacentes à concessão do financiamento” (Regulamento de 

acesso a financiamento de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico 

de 2006).  

Para além dos documentos considerados de leitura obrigatória para a apresentação de 

candidatura - editais, regulamentos e formulários de candidatura -, a FCT publica no seu portal 

listas contendo “perguntas mais frequentes” e concebe ainda guiões de apoio às candidaturas 

destinados aos candidatos - que incluem instruções sobre “como escrever uma boa proposta”- 

e guiões de avaliação destinados aos painéis (idem).  

A avaliação das candidaturas é realizada por painéis de peritos, designados pelo ministro da 

tutela sob proposta da direção da FCT. Estes painéis são compostos por um mínimo de três 

elementos pertencentes maioritariamente a instituições científicas estrangeiras ou 

internacionais e, segundo a FCT, são investigadores “de reconhecido mérito nas áreas das 

candidaturas a avaliar, a quem compete emitir pareceres sobre o valor científico, técnico, 

social e/ou económico das candidaturas” (idem, ibidem). Os critérios de avaliação são 

definidos no regulamento de acesso, sendo interessante observar algumas diferenças ao longo 

dos concursos. A tabela da página que se segue permite uma leitura comparada dessa 

evolução, colocando lado a lado os parâmetros84 de avaliação de projetos de I&D dos 

concursos de 2000, 2003, 2006 e 2008.  

                                                           
82 Ao processo de candidatura podem ainda anexar-se ficheiros. Caso a candidatura seja aceite, para além do 
contrato estabelecido entre a FCT, devem ainda ser incluídas uma declaração de compromisso em que as partes 
envolvidas na candidatura se comprometem com o projeto, assim como declarações de inexistência de dívidas à 
Segurança Social e Fazenda Pública.  

83 Trata-se de um sistema onde os utilizadores (investigadores ou outros interessados em solicitações de 
financiamento à FCT) disponibilizam informação considerada como a “mínima necessária a tornar possível o acesso 
e a utilização da grande maioria dos sistemas disponibilizados pela FCT, e fornecer e consultar outras informações a 
nível individual” (FCT, 2012).  

84 “Parâmetros” é a designação utilizada pela FCT.  
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Tabela 23 Regulamento para a atribuição de financiamento a projetos de I&D de 2000, 2003, 2006 e 2008 nos artigos respeitantes aos critérios de avaliação 
Regulamento de 2000, Artigo 7.º Regulamento de 2003, Artigo 9.º Regulamento de 2006, Artigo 8.º Regulamento de 2008, Artigo 10.º 

1. O processo de avaliação e seleção das 
candidaturas baseia-se nos seguintes principais 
critérios: 

a) Mérito científico e originalidade, metodologia 
e resultados esperados da atividade proposta; 

b) Mérito científico da equipa de investigação e 
suas qualificações para executar o projeto; 

c) Exequibilidade, programa de trabalhos e 
razoabilidade orçamental; 

d) Outros critérios fixados no aviso de abertura 
do concurso. 
 

2. A aplicação dos critérios de avaliação deve ter em 
conta, entre outros aspetos: 

a) Os resultados obtidos em projetos 
anteriormente financiados, em que a equipa 
proponente tenha participado, face ao valor 
dos financiamentos recebidos; 

b) A produção científica referenciada 
internacionalmente; 

c) A não sobreposição de objetivos face a outros 
projetos em curso, com financiamentos 
públicos, nacionais ou comunitários, ou 
privados, em que participem elementos da 
equipa de investigação; 

d) As oportunidades para atividades de 
investigação de jovens cientistas; 

e) A contenção orçamental relativamente à 
atividade proposta e a outros financiamentos 
de que os elementos da equipa disponham. 

1 - Na avaliação das candidaturas são considerados, 
em cada domínio científico, os seguintes parâmetros: 

a) Qualidade e originalidade da atividade 
científica que o equipamento objeto da 
candidatura torna possível; 

b) Mérito científico da equipa de investigação e 
resultados das avaliações das Instituições 
proponentes anteriormente promovidas pelo 
Ministério da Tutela; 

c) Grau de utilização anterior de equipamentos 
adquiridos com financiamentos públicos e 
resultados com eles atingidos; 

d) Exequibilidade do programa de trabalhos e 
razoabilidade orçamental; 

e) Contribuição do projeto para os objetivos do 
Programa enunciados no Artigo 1.º. 

 
2. A aplicação dos critérios de avaliação terá em 
conta, entre outros aspetos:  

a) a demonstração da necessidade do 
equipamento proposto;  

b) a adequação material e funcional do 
equipamento proposto à infraestrutura 
científica, às condições de competências 
técnicas disponíveis e às atividades de 
investigação das instituições proponentes;  

c) a racionalização, otimização e partilha de 
utilização, e as condições de acesso 
programadas e propostas para uso intensivo 
dos equipamentos pelas instituições 
proponentes e por outras instituições de 
investigação;  

d) no caso de equipamentos de uso comum, 
efetiva garantia da disponibilização a 
investigadores de outras entidades. 

1. Na avaliação das candidaturas são considerados 
os seguintes parâmetros:  

a) Mérito científico, relevância, originalidade, 
metodologia e resultados esperados da 
atividade proposta;  

b) Mérito e produtividade científica da equipa de 
investigação e suas qualificações para executar 
o projeto;  

c) Capacidade das instituições participantes;  
d) Exequibilidade do programa de trabalhos e 

razoabilidade orçamental;  
e) Quando apropriado, nível de envolvimento 

institucional e de cofinanciamento por parte de 
utilizadores, empresas e outras entidades.  

 
2. A aplicação daqueles parâmetros de avaliação 
deve ter em conta, entre outros os seguintes aspetos:  

a) Resultados dos projetos realizados 
anteriormente pelos membros da equipa de 
investigação;  

b) Envolvimento de jovens investigadores em 
formação;  

c) Disponibilidade da equipa e não sobreposição 
de objetivos face a outros projetos em curso;  

d) Grau de internacionalização da equipa. 

1. O Edital (…) identifica os critérios de avaliação das candidaturas, designadamente:  
a) Mérito científico e caráter inovador do projeto numa ótica internacional;  
b) Mérito científico da equipa de investigação;  
c) Exequibilidade do programa de trabalhos e razoabilidade orçamental;  
d) Contributo para a acumulação de conhecimento e competências do Sistema Científico e 

Tecnológico Nacional;  
e) Potencial da valorização económica da tecnologia (quando apropriado).  

 
2. A aplicação daqueles critérios de avaliação deve ter em conta, entre outros, os seguintes 
fatores:  
Para o critério A:  

 Relevância e originalidade da proposta de projeto (perante o estado da arte em 
determinada área científica e os trabalhos anteriormente desenvolvidos pela equipa 
proponente);  

 Metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto;  
 Resultados esperados e seu contributo para o conhecimento científico e tecnológico;  
 Publicações e artigos resultantes;  
 Contributo para a promoção e divulgação científica e tecnológica;  
 Produção de conhecimento incorporável e suscetível de ser apropriado empresarialmente 

quando apropriado.  
Para o critério B:  

i. Produtividade científica da equipa (referência a publicações e citações dos trabalhos 
publicados, outros aspetos relevantes);  

ii. Qualificações para executar adequadamente o projeto proposto (configuração da equipa, 
qualificação do/a Investigador(a) Responsável do projeto (IR));  

iii. Capacidade para envolver jovens investigadores em formação;  
iv. Disponibilidade da equipa (taxa de ocupação no projeto) e não sobreposição de objetivos 

face a outros projetos em curso;  
v. Grau de internacionalização da equipa;  

vi. Grau de sucesso de projetos anteriores em relação ao Investigador Responsável (IR) (no 
caso de jovens investigadores responsáveis, este requisito deverá ser valorizado em 
termos do potencial revelado pelo curriculum-vitae em detrimento de concretizações 
anteriores);  

vii. Grau de comprometimento das empresas participantes no projeto (quando aplicável).  
Para o critério C:  

i. Organização do projeto face aos objetivos e recursos propostos (duração, equipamento, 
dimensão da equipa, recursos institucionais e de gestão);  

ii. Recursos institucionais das entidades participantes, em particular da Instituição 
proponente (IP) (técnico-científicos, organizacionais de gestão, e quando apropriado, 
capacidade de cofinanciamento por parte de empresas).  

Para o critério D:  
i. Contributo para a acumulação de conhecimento e competências do SCTN (efeitos e 

resultados esperados).  
Para o critério E:  

i. Potencial da valorização económica da tecnologia, (quando apropriado) designadamente 
ao nível do impacto na competitividade do sistema socioeconómico nacional.  
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Entre outros aspetos, é possível observar uma significativa especificação dos parâmetros de 

avaliação no concurso de 2008. Na verdade, vários parâmetros são mencionados em todos os 

regulamentos, tais como o mérito científico da proposta e da equipa que compõe o projeto, as 

publicações da equipa, assim como a exequibilidade do programa de trabalhos. Contudo, a 

partir dessa data existe uma maior especificação sobre cada um dos critérios dos fatores a ter 

em conta por parte dos avaliadores.  

Feita a apresentação genérica das características dos concursos de projetos de I&D, importa 

agora centrar-me no alcance que esta medida tem tido no domínio científico das ciências da 

educação.  

 

1.2. Concursos de projetos de I&D no domínio das ciências da educação 

O estudo das características dos projetos de I&D dos concursos de 1995 a 2006 no domínio das 

ciências da educação foi conduzido no sentido de revelar o referencial mobilizado pela FCT 

sobre o que devem ser projetos de investigação. Antes de dar conta do referencial que os 

projetos aprovados transportam, começo por sublinhar que o estudo sobre as candidaturas e 

os projetos de I&D aprovados também reforçou a conceção de centralidade da FCT no sistema 

científico, tal como darei conta no ponto seguinte.  

 

1.2.1. A centralidade da FCT: adesão dos investigadores, aumento de projetos e de 

financiamento 

Para além do quadro normativo-legal, a centralidade da FCT no sistema científico vista através 

dos concursos de projetos de I&D pode ser constatada graças a três fenómenos: a crescente 

adesão por parte dos investigadores a estes concursos, com o aumento de candidaturas 

apresentadas; o incremento dos projetos homologados; e, por último, a maior disponibilidade 

de verbas para os projetos de I&D homologados. Neste domínio, importa realçar que não 

parecem existir diferenças muito acentuadas entre as taxas de aprovação e de financiamento 

no domínio das ciências da educação e nos restantes domínios científicos, muito embora este 

represente uma ínfima parte das candidaturas submetidas, dos projetos apoiados e do 

financiamento aprovado.  

Centrando-me na apresentação mais detalhada dos dados sobre a centralidade da FCT, 

começo por referir que desde o concurso de 2000 que o número de projetos apresentados em 

todos os domínios tem vindo aumentar de forma muito significativa, observando-se a mesma 

tendência no domínio das ciências da educação: entre 2000 e 2008 os projetos em todos os 

domínios científicos cresceram 114% e no domínio das ciências da educação o crescimento85 

foi de 213%.  

                                                           
85 Taxa de crescimento calculada pela diferença das candidaturas nos dois períodos dividida pelo número de 
candidaturas do primeiro ano em análise.  
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Tabela 24 Número de candidaturas a projetos de I&D em todos os domínios científicos  

e em ciências da educação entre 1995 e 2006  

Concursos 

Candidaturas 

Todos os 
domínios 
científicos 

Ciências da Educação 

N.º 
candidaturas 

% 

2000 1961 32 1,6% 

2001 2091 32 1,5% 

2002 1994 28 1,4% 

2004 3817 65 1,7% 

2006 4787 100 2,1% 

Total 14650 257 1,8% 

Fonte: FCT (2010) 

Pese embora este aumento, note-se a reduzida percentagem de candidaturas no domínio das 

ciências da educação apresentadas a concursos, considerando o total das candidaturas 

apresentadas ao longo dos concursos em análise (que varia entre os 1,4% e os 2,1%). Neste 

domínio, vale a pena referir as palavras de um dos coordenadores científicos das UIDCE 

entrevistados que, referindo-se à experiência do seu próprio centro, apontou os 

procedimentos associados à candidatura como inibidores:  

“Se perguntar hoje aos seniores dos centros de investigação porque não concorrem aos 

projetos de investigação ou a outros? Porque é muita burocracia, porque já não estão 

para isso ou porque concorreram e foram mal compreendidos, etc. (…). Porque é que 

não temos mais [candidaturas no centro que coordeno]? Porque hoje concorrer à FCT é 

um trabalho penoso, porque tem de ser feito em inglês. São cálculos muito 

contabilísticos” (CoordUIDCE1).  

Evoco também o aumento dos projetos homologados em todos os domínios científicos em 

geral e no domínio das ciências da educação em particular, muito embora este último 

corresponda a uma percentagem muito reduzida do total dos projetos apoiados ao longo dos 

concursos em análise (que se situa entre os 0,4% e os 2,0%).  

Tabela 25 Projetos homologados nos concursos de projetos de I&D em todos os domínios científicos  

e em ciências da educação entre 1995 e 2006  

Concursos 

Projetos homologados 

Total 

Ciências da Educação 

N.º projetos %  

1995 798 14 1,8% 

1996 304 14 4,6% 

1998 466 2 0,4% 

2000 833 17 2,0% 

2001 741 14 1,9% 

2002 575 9 1,6% 

2004 1369 22 1,6% 

2006 1408 28 2,0% 

Total  6494 120 1,8% 
Fonte: FCT (2010) 

Apesar do aumento do número de projetos homologados, importa referir que na sua origem 

está o aumento de candidaturas acima referido, considerando que tem existido uma 
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diminuição das taxas de aprovação dos projetos de I&D em todos os domínios científicos; a 

mesma tendência pode ser observada no domínio das ciências da educação, tal como é 

possível observar no gráfico que se segue.  

Gráfico 10 Evolução da taxa de aprovação das candidaturas a projetos de I&D  

em todos os domínios científicos e em ciências da educação entre 2000 e 2006 

 
Fonte: FCT (2010b) 

Note-se que nos concursos de 2000 e 2001 a taxa de aprovação dos projetos em ciências da 

educação era superior à média dos projetos submetidos e, no entanto, no último concurso do 

período em análise observa-se uma aproximação das taxas de aprovação dos projetos das 

ciências da educação em relação à média global.  

Ainda a propósito da centralidade da FCT no sistema científico, importa referir o aumento das 

verbas disponibilizadas por essa agência aos concursos de projetos de I&D. O financiamento 

atribuído aos projetos de I&D entre 2000 e 2006 revela um aumento acentuado em todos os 

domínios científicos e também no domínio das ciências da educação. À semelhança do que 

sucede em relação ao número de projetos apoiados, a percentagem de financiamento 

atribuído à área das ciências da educação em relação ao total disponibilizado pela FCT é 

diminuto; entre 2000 e 2006 esse valor situou-se entre 1,3% e os 2,3%.  

Tabela 26 Financiamento atribuído nos concursos de projetos de I&D em todos os domínios científicos  

e em ciências da educação entre 2000 e 2006 

Concursos 

Financiamento recomendado aos projetos 
homologados 

Todos os domínios 
científicos 

Ciências da educação 

2000 58 084 809 € 920 127 €  1,6% 

2001 52 720 294 € 745 312 € 1,4% 

2002 37 610 060 €  493 365 € 1,3% 

2004 87 444 729 € 2 025 569 € 2,3% 

2006 153 541 895 € 2 270 960 € 1,5% 

Total  389 401 787 € 6 455 333 € 1,7%  

Fonte: Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2010) 

Nota: Estes valores foram apurados pela soma do financiamento dos projetos homologados 

em todos os domínios científicos e no domínio das ciências da educação, não correspondendo 

às transferências efetuadas pela FCT nesses anos para as entidades beneficiárias.  

O aumento do financiamento disponível por parte da FCT para os projetos de I&D é também 

visível pela diminuição da diferença entre o financiamento solicitado pelas candidaturas 

submetidas e o financiamento efetivamente atribuído. 
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Tabela 27 Financiamento solicitado e recomendado nos concursos de projetos de I&D em todos os domínios 

científicos e em ciências da educação entre 2000 e 2006 

 Financiamento em todos domínios científicos Financiamento em ciências da educação 

ANO Solicitado Recomendado % Solicitado Recomendado % 

2000  € 104.888.325,00   € 58.084.809,00  55,4%  € 3.330.125,00   € 920.127,46  27,6% 

2001  € 91.826.084,00   € 52.720.294,00  57,4%  € 3.226.735,00   € 745.312,00  23,1% 

2002  € 65.829.391,00   € 37.610.060,00  57,1%  € 2.676.449,00   € 468.565,00  17,5% 

2004  € 116.555.177,00   € 87.444.729,00  75,0%  € 5.047.512,00   € 991.679,00  19,6% 

2006  € 200.244.940,00  € 153.541.895,00 76,7%  € 11.074.449,00   € 2.270.960,00  20,5% 

Fonte: FCT (2010) 

Regista-se, contudo, que a diferença entre o financiamento solicitado e o financiamento 

recomendado do domínio das ciências da educação é mais acentuada do que aquela que se 

observa para os projetos de todos os domínios científicos.  

No domínio das ciências da educação, a importância crescente que os concursos de projetos 

de I&D assumem é também visível pela crescente adesão de entidades proponentes a estas 

medidas: se no concurso de 1995 foram aprovados projetos propostos por cinco entidades, em 

2006 esse valor foi de dezassete entidades distintas. Este dado significa um maior alcance da 

medida que envolve um número crescente de instituições.  

Gráfico 11 Evolução do número das entidades proponentes nos concursos de projetos de I&D no domínio das 

ciências da educação entre 1995 e 2006  

 

Para finalizar este ponto, dou conta da importância atribuída aos projetos e à obtenção de 

financiamento externo para a atividade científica por um dos coordenadores científicos das 

UIDCE entrevistados:  

“Hoje em dia a sobrevivência do investigador depende sobretudo não daquilo que ele 
faz diretamente, mas pela sua capacidade de concorrer e ganhar projetos (…). Se for ao 
nosso site, desapareceram os projetos de investigação. Não temos. Só vamos colocar lá 
os projetos aprovados pelas agências nacionais ou estrangeiras.  

P- Então aquele trabalho que é feito (…) independentemente do financiamento 
externo…? 

R- Deixa de existir (…). O que a FCT vai querer saber é se aquele grupo de investigação 
tem projetos aprovados pelas agências nacionais ou internacionais” (CoordUIDCE1).   

 

1.2.2. O referencial que os projetos aprovados transportam  

A análise dos cento e vinte projetos apoiados nos concursos de projetos de I&D no domínio 

das ciências entre 1995 e 2006 foi conduzida no sentido de revelar o referencial mobilizado 
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pela FCT sobre o que devem ser projetos de investigação. É certo que os regulamentos e os 

critérios de avaliação neles estabelecidos apontam para um determinado perfil de projetos. No 

entanto, o estudo desses critérios em ação permitiu identificar a prevalência de características 

nos projetos de I&D aprovados que representam a interpretação que os avaliadores fazem dos 

critérios formalmente estabelecidos. Nesse sentido, é possível afirmar que existe um 

referencial sobre os projetos de investigação, que está para além dos regulamentos 

institucionais e que acentua uma investigação universitária, progressivamente mais 

colaborativa, mais aplicada, com impactos nos domínios técnicos ou socioeconómico. No texto 

que se segue procurarei dar conta de cada um dos dados que sustentam a existência deste 

referencial.  

Uma característica que se tem mantido nos projetos de I&D homologados no domínio das 

ciências da educação diz respeito ao facto de provirem de instituições do ensino superior, 

nomeadamente universitário que representa 81,7% dos casos. Este fenómeno é de assinalar 

apesar dos concursos contemplarem a possibilidade de instituições de natureza diversa 

poderem beneficiar de acesso ao financiamento a projetos de I&D. Note-se também que em 

treze projetos as entidades proponentes são associações ou cooperativas; porém, constatei os 

seus órgãos sociais de três dessas associações são compostos por docentes ou investigadores 

de instituições do ensino superior (como é o caso da COFAC, Cooperativa de Formação e 

Animação Cultural, da EDUCA, Associação de Estudos e Publicações em Educação e da 

Associação de Desenvolvimento e Formação). Verifiquei ainda uma prevalência de equipas de 

investigação de pequena e média dimensão, atendendo a que cerca de 65% são compostas no 

máximo até dez elementos.  

Tabela 28 Número de investigadores e doutores por equipa de investigação nos concursos de projetos de I&D  

no domínio das ciências da educação entre 2000 e 2006  

 

N= 90 (em 30 casos não foi possível apurar a dimensão da equipa) 

Outra característica importante refere-se ao aumento da frequência com que são aprovados 

projetos com orçamentos mais elevados ao longo dos oito concursos em análise no domínio 

ciências da educação, conforme ilustra o quadro que se segue.  

  

Concurso 
Projetos 

homologados 

Investigadores com doutoramento Total de membros da equipa 

N.º de doutores 
Média do n.º 
doutores por 

equipa 

N.º de 
investigadores 

Média do n.º 
investigadores 

por equipa 

2000 17 55 3,2 164 9,6 

2001 14 69 4,9 140 10,0 

2002 9 42 4,7 101 11,2 

2004 22 114 5,2 225 10,2 

2006 28 110 3,9 243 8,7 
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Gráfico 12 Orçamentos dos projetos homologados na área das ciências da educação entre 1995 e 2006 

 
(N= 120) 

Outro dado interesse diz respeito à presença de consórcios entre várias instituições86: se em 

2000 cerca de 76,5% dos projetos apoiados não apresentavam qualquer instituição 

participante para além da proponente, no concurso de 2006 esse valor ficou-se pelos 37,7%.  

Gráfico 13 Existência de instituições parceiras nos projetos de I&D homologados  

em ciências da educação entre 2000 e 2006 

 
(N= 90) 

A propósito das entidades participantes nos projetos homologados no domínio das ciências da 

educação, é ainda importante tecer duas notas suplementares. Em primeiro lugar, na 

esmagadora maioria dos casos em que há parcerias, elas são estabelecidas com outras 

instituições do ensino superior, sendo residuais os casos de maior envolvimento de 

organizações fora do mundo académico. Considerando que cerca de 88,3% das entidades 

proponentes são instituições do ensino superior (universitário e politécnico), é interessante 

verificar que em 77,8% dos casos as entidades parceiras são também elas instituições do 

ensino superior ou instituições de investigação públicas nacionais. Nos restantes 22,2% dos 

casos as entidades parceiras distribuem-se por outros organismos da administração pública, 

associações profissionais, escolas e centros de formação, instituições de saúde e instituições 

de desenvolvimento local, num total de catorze entidades diferentes. 

                                                           
86 Apenas foi possível recolher informação sobre o estabelecimento de parcerias entre instituições a partir do 

concurso de 2000, ano em que passou a constar na base de dados da FCT essa referência.  
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Em segundo lugar, apenas dois projetos com instituições parceiras indicaram entidades 

estrangeiras, um dado surpreendente considerando a ideia transmitida por um dos 

coordenadores científicos de UIDCE entrevistados a propósito do estabelecimento de 

parcerias:  

“A candidatura a projetos conjuntos quer por parte da FCT quer por parte de outras 

agências nacionais ou internacionais, praticamente exige o estabelecimento de 

parcerias e de protocolos. (…) Vamos candidatar-nos à FCT, à União Europeia e temos 

de ter peritos externos, temos de ter o que eles chamam as networks (…). Digamos que 

hoje é quase impossível estarmos a investigar olhando unicamente para dentro das 

nossas próprias organizações. É quase uma obrigação” (CoordUIDCE1).  

No entanto, a reduzida menção a instituições parceiras estrangeiras poderá explicar-se pelo 

facto de que não poderem ser consideradas elegíveis para as despesas do projeto. Nesse 

sentido, a opção dos investigadores responsáveis poderá ser incluir investigadores 

estrangeiros como consultores do projeto, tornando viável o financiamento de missões destes 

investigadores. Esta suposição não pôde ser confrontada com os dados, uma vez que não se 

encontram disponíveis informações sobre os consultores dos projetos aprovados.  

Para além dos orçamentos tendencialmente mais elevados e do estabelecimento de 

consórcios de investigação, outro dado que aponta para uma característica preferencial dos 

projetos aprovados, consiste no aumento de projetos preferencialmente mais aplicados, 

centrados em dimensões tendencialmente pedagógicas ou com impactos nos domínios 

técnicos ou socioeconómico. 

Desde logo, esta mudança é visível pela variação considerável dos objetivos socioeconómicos 

dos projetos homologados entre 2000 e 2006. Se nos concursos de projetos de I&D de 2000 e 

2001 verifica-se uma clara predominância para que os projetos aprovados tivessem como 

objetivo a investigação fundamental (general advancement of knowledge), a partir de 2004 os 

projetos de objetivos de desenvolvimento social e serviços (social development and services) 

surgem com mais frequência e no concurso de 2006 já são os dominantes.  

Gráfico 14 Objetivos socioeconómicos dos projetos aprovados pela FCT entre 2000 e 2006 

 

Ainda assim, sublinho que o aumento de projetos de investigação tendencialmente mais 

vocacionados para a investigação aplicada coincide com a inscrição no regulamento para a 

atribuição de financiamento a projetos de I&D de 2008 de critérios que valorizam o  
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“contributo para a acumulação de conhecimento e competências do Sistema Científico 

e Tecnológico Nacional (efeitos e resultados esperados)’, [bem como o] ‘potencial da 

valorização económica da tecnologia (quando apropriado) designadamente ao nível do 

impacto na competitividade do sistema socioeconómico nacional” (Regulamento de 

acesso a financiamento de projetos de investigação científica e desenvolvimento 

tecnológico de 2008). 

Analisadas as áreas temáticas dos projetos homologados no domínio das ciências da educação 

entre 1995 e 2006 é possível constatar um certo protagonismo das didáticas (didática da 

matemática, didática das ciências, didática das línguas, didática da história e didática das 

ciências sociais), tradicionalmente mais vocacionadas para questões pedagógicas e orientadas 

para a prática que, em conjunto, tendem a obter uma maior percentagem de projetos 

aprovados em relação às restantes.  

Gráfico 15 Evolução das áreas temáticas dos projetos aprovados em ciências da educação entre 1995 e 2006 

 

Pese embora a análise tenha revelado que, na sua maioria, os projetos aprovados estão 

ancorados institucional e cientificamente nas ciências da educação foi também interessante 

registar uma diminuta, mas interessante, incursão de outras áreas científicas que tendem a 

reforçar essa dimensão mais aplicada da investigação; são elas as ciências médicas, ciências da 

vida e ciências da saúde ou às áreas da engenharia eletrotécnica, engenharia informática, 

engenharia mecânica e engenharia química.  

Esta incursão é visível não só pelas áreas científicas secundárias dos projetos, mas também 

pela identificação das entidades proponentes: uma vez retiradas as entidades proponentes 

com departamentos em educação ou ciências da educação ou que incluam cursos graduados, 

pós-graduados nesta área, restam 6,6% dos projetos aprovados que proveem de instituições 
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que não têm relação aparente com as ciências da educação, como é o caso do Instituto 

Superior Técnico, a Faculdade de Medicina do Porto ou a Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa. Poder-se-á ainda supor que este dado representa uma estratégia 

destas áreas em procurar um domínio científico hipoteticamente menos saturado de 

candidaturas do que aquele que seria a sua escolha natural.  

A existência de uma certa preferência por projetos com determinadas características foi 

também mencionada pelos coordenadores científicos das UIDCE entrevistados. Um dos 

entrevistados referiu que “a FCT financia mais ou menos de acordo com a agenda política” e 

que é normal que os investigadores acabem por seguir essa agenda (CoordUIDCE2). Segundo o 

mesmo entrevistado, a FCT tem uma certa “compulsão para a investigação que tende para 

modelos mais positivistas”, em que a investigação sobre os “contextos locais e nacionais são 

desvalorizadas”, afirmando-se uma “tendência que as ciências da educação sejam as 

didáticas”, tal como era “vivido nos anos 1950 ou 1960” (idem). Esta abordagem remete ainda 

as “ciências da educação” para outros centros e unidades de I&D: “as sociologias e etc. fazem-

se no ISCTE” (idem, ibidem). Outro dos entrevistados referiu que para “concorrer à FCT tem de 

se estar primeiro dentro da lógica reativa dos políticos”, bem como ter uma “temática que 

esteja dentro da agenda da própria FCT” (CoordUIDE1). Defendendo a existência de uma 

agenda “oculta” sobre as temáticas a privilegiar nos projetos de I&D, o mesmo entrevistado 

interrogava-se:  

“Porque é que a FCT também não tem áreas prioritárias? Que as tem, tem. Não 

tenhamos a menor dúvida, mas que pelo menos as anunciasse. Elas são explícitas para 

os avaliadores (…). Por exemplo, a área das tecnologias tem sido muito favorecida. 

Tudo o que seja relacionado com a saúde,… se concorrer à FCT com um projeto de 

tabagismo ou se saúde entre os jovens tem grandes chances de ser aprovado (…). Se 

concorrer à FCT com uma questão de avaliação, de portefólios, tem muitas hipóteses. 

Se concorrer sobre a questão das novas oportunidades, se concorrer as questões dos 

emigrantes, das novas comunidades, os problemas educacionais com novas 

comunidades de emigrantes, etc., tudo isso, a aprendizagem das línguas, tem muitas 

hipóteses. Se concorrer com um projeto de aprendizagem do latim não é financiado. 

Mas se concorrer com projeto sobre o inglês, pode ser financiado, mas com o latim, 

nunca será. Nem com o grego. Há uma lógica, há uma agenda por parte da FCT (…). Se 

não estiver dentro desta lógica política, não tem um projeto aprovado na FCT. Porquê? 

Porque se hoje concorrer à FCT tem de estar primeiro dentro da lógica reativa dos 

políticos e segundo tem de ter uma temática que esteja dentro da agenda da própria 

FCT” (CoordUIDCE2).  

 

Em síntese, os concursos de projetos de I&D assumem-se como uma importante técnica que 

operacionaliza a avaliação enquanto instrumento de regulação preferencial da FCT, graças ao 

processo de avaliação por pares e de base competitiva às candidaturas a financiamento de 

projetos de investigação. Pese embora a existência de regulamentos que formalizam os 

critérios e parâmetros a adotar, o estudo das características dos projetos aprovados no 

domínio das ciências da educação deu conta de um referencial sobre o que deve ser um 

projeto de investigação que acentua uma investigação universitária, progressivamente mais 
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colaborativa, mais aplicada, com impactos nos domínios técnicos ou socioeconómico. Não 

devo, no entanto, descurar que desconheço as características dos projetos que se candidatam 

e que não são homologados para efeitos de financiamento; contudo, é plausível a afirmação 

da existência de características preferenciais nos projetos aprovados.  

 

2. Concursos plurianuais de financiamento aos centros e unidades de 

I&D 
À semelhança dos concursos de projetos de I&D, os concursos plurianuais de financiamento 

dos centros e unidades de I&D foram estudados enquanto técnicas do instrumento de 

regulação privilegiado pela FCT, a avaliação. Começarei por sintetizar as caraterísticas centrais 

dos concursos plurianuais, para, em seguida, me centrar nos resultados destes concursos no 

que se refere às UIDCE.  

 

2.1. Sobre os concursos plurianuais de financiamento  

O financiamento dos centros e unidades de I&D do sistema científico nacional baseia-se em 

concursos plurianuais promovidos pela FCT. Estes concursos concretizam-se pela avaliação 

periódica da atividade científica dos centros e unidades de I&D, com implicações diretas no 

financiamento a atribuir. Trata-se de uma medida que têm ganho um significativo 

protagonismo nas políticas públicas de ciência87 considerando o crescimento do financiamento 

que lhe é consagrado: entre 1996 e 2007, e através deste tipo de concursos, o financiamento 

dos centros e unidades de I&D e laboratórios associados passou de sete milhões e meio de 

euros para setenta e cinco milhões e seiscentos mil de euros (FCT, 2012). Entre 1996 e 2007 

foram realizados quatro concursos:  

 Em 1996 o concurso foi realizado pela primeira vez; 

 Em 1999 refletiu o triénio 1996/1998, tendo a avaliação decorrido em 1999 e os 

resultados sido publicados em 2000;  

 Em 2002 o processo de avaliação incidiu sobre o triénio 1999/2001, a avaliação 

decorreu entre 2002 e 2004 e os resultados foram publicados em 2005;  

 Em 2007 concurso plurianual recaiu sobre o triénio 2003/2006 e os resultados foram 

divulgados em 2008 (idem).  

Sobre este último concurso, a FCT anunciava que constituía uma “oportunidade para a 

renovação do sistema de unidades de I&D e para a criação de novas formas de organização”, 

graças à realização de uma 

“completa reavaliação e acreditação internacional de todas as unidades de 

investigação com vista à sua melhor organização, à supressão de unidades de 

qualidade insuficiente e ao reforço de massas críticas por agregação de unidades em 

                                                           
87 Neste contexto, a expressão “política pública” é realizada como uma aproximação ao conceito de regulação 
institucional (que, por seu turno está associada ao conceito de regulação de controlo), para me reportar à 
intervenção pública por parte do Estado no domínio da ciência, nomeadamente, através de agências, prioridades, 
medidas e programas de ação e dispositivos normativo- jurídicos.  
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instituições de investigação integradas, com direção científica única. Trata-se de um 

processo de revisão da rede de instituições científicas de modo a garantir a fiabilidade 

e qualidade do sistema científico nacional, segundo padrões internacionais. (…) 

Acentuar-se-ão na avaliação de 2007 os mecanismos de seletividade e concentração de 

recursos” (FCT, 2012).  

No âmbito dos concursos plurianuais, a FCT financiava em 2007 trezentas e setenta e oito 

unidades de I&D, com um total de onze mil quatrocentos e dez investigadores doutorados 

(considerado em termos de equivalentes em tempo integral). Este valor representa um 

aumento em cerca de 42% desde a avaliação promovida de 2003, o que para a FCT vem 

“reforçar a capacidade científica e a relevância da ciência que se faz em Portugal” (idem).  

Sobre a criação e o desenvolvimento deste tipo de concursos há três aspetos sobre os quais 

me deterei mais detalhadamente em seguida: a centralização do financiamento público do 

sistema científico nacional; a formalização e institucionalização dos centros e unidades de I&D; 

e, por último, reportando-me ao último exercício de avaliação, a procura em acentuar “os 

mecanismos de seletividade” nos processos de avaliação externa dos centros e unidades de 

I&D (idem, ibidem).  

O primeiro aspeto refere-se ao processo de centralização das estruturas de financiamento 

público de ciência que está na base da criação dos concursos plurianuais. Como descrito no 

Capítulo 2, até 1994 o financiamento público dos centros e unidades de I&D era promovido 

por duas entidades: a JNICT, que fomentava o programa de financiamento plurianual de 

unidades de I&D e o programa PRAXIS XXI, responsável pelos contratos-programa com 

unidades de investigação. Visando um sistema uniforme de financiamento público, o então 

designado MCT decidiu criar uma estrutura e sistema de avaliação comum aos dois programas, 

conforme o Despacho 19-A/MCT/96 de 2 de abril, cabendo deste então à FCT a gestão de todo 

este processo.  

O segundo aspeto diz respeito ao facto de, em paralelo com a criação destes concursos, ter 

ocorrido um progressivo processo de formalização dos centros e as unidades de I&D de modo 

a que estas pudessem obedecer aos requisitos formais de elegibilidade para a candidatura a 

financiamento público (Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, 1993). Note-se que o 

processo de criação dos centros e unidades de I&D tem origens na década de 1980, quando, 

por iniciativa de docentes do ensino superior, se criaram em contexto universitário centros de 

investigação. Segundo Oliveira (2000), estas instituições assumiram um certo “caráter híbrido, 

na medida em que tendo laços muito fortes com as universidades”, pela partilha de recursos 

humanos e muitas vezes de infraestruturas e equipamentos, procuravam preservar a sua 

autonomia científica e independência administrativa e financeira (Oliveira, 2000, pp. 107-108).  

No entanto, na sequência do processo de avaliação e de definição de condições ao acesso de 

financiamento público, a tutela publicou um regulamento onde se definia a configuração das 

instituições abrangidas pelo programa, conforme se pode ler no seguinte excerto:  

“Uma unidade assenta na existência de uma equipa cujos elementos desenvolvem a 

sua atividade de I&D num determinado domínio científico ou tecnológico, ou em 

domínios de intervenção multidisciplinar, partilhando um ou mais propósitos comuns 
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[com a] massa crítica necessária para alcançar os seus objetivos científicos” 

(Regulamento n.º 1/98, Diário da República n.º 25, II Série, de 30 de janeiro de 1998). 

Um ano após a publicação deste regulamento, o Regime Jurídico das Instituições de 

Investigação (Decreto-Lei n.º 125/99 de 20 de abril) consagrou a tipologia das instituições que 

se dedicam à investigação científica, passando também a enquadrar os centros e unidades de 

I&D.  

Caixa 19 Artigos 4.º e 5.º do Regime Jurídico das Instituições de Investigação 

definido no Decreto-Lei n.º 125/99 de 20 de abril 

Artigo 4.º 
Outras instituições públicas de investigação 
1 - As outras instituições públicas de investigação são pessoas coletivas públicas ou núcleos autónomos 
não personificados que formalmente integrem a estrutura daquelas que, não tendo o estatuto de 
laboratórios do Estado, se dedicam também à investigação científica e desenvolvimento tecnológico. 
2 - A aplicação do regime previsto no presente diploma faz-se com respeito pelo princípio da autonomia 
universitária e pela legislação em vigor sobre o sistema de ensino superior. 
3 - Sempre que se verifique a necessidade de os núcleos autónomos não personificados a que se refere 
o n.º 1 outorgarem contratos ou instrumentos similares, serão os mesmos celebrados pela instituição 
dotada de personalidade jurídica em que os mesmos se integrem e pelo responsável máximo do núcleo 
autónomo. 
 
Artigo 5.º 
Instituições particulares de investigação 
As instituições particulares de investigação podem ter a natureza de associações, fundações, 
cooperativas ou sociedades ou, ainda, constituir núcleos autónomos, não personificados, de 
associações, fundações, cooperativas ou sociedades.  

 

Muito embora assegurando os princípios de liberdade de investigação, o mesmo diploma 

definiu um conjunto de princípios aplicáveis para o reconhecimento das instituições científicas. 

No domínio organizacional, o diploma consagrava a necessidade de existência de unidade de 

acompanhamento e avaliação externa, pela existência de um coordenador científico, de um 

conselho científico, incluindo também a especificação de um conjunto de normas relativas à 

contratação de recursos humanos. No plano científico, o diploma sublinhava as dimensões da 

difusão da cultura científica e tecnológica. Em 2007, o regulamento de financiamento 

plurianual manteve, no essencial, os termos que definem um centro ou unidade de I&D em 

relação a versões anteriores (1998 e 2002) sendo, no entanto, de sublinhar a introdução de 

uma nova norma relativa à organização interna das unidades:  

“Cada Unidade deverá organizar a sua investigação em grupos, linhas, laboratórios ou 

divisões contendo o número de doutorados necessários para alcançar os seus objetivos, 

um dos quais será nomeado investigador responsável. Para a avaliação em curso será 

utilizada a designação de grupo de investigação” (FCT, 2007).  

Estes dados ilustram o processo de formalização de centros e unidades de I&D, em que a 

tutela consagrou legalmente os seus objetivos, requisitos mínimos de funcionamento e a sua 

estrutura e organização interna, mas também as elegeu como destinatárias preferenciais dos 

seus concursos de financiamento público e centros operacionais da atividade científica.  

O terceiro aspeto a reter a propósito dos concursos plurianuais de financiamento consiste no 

processo de avaliação que lhe está associado, caracterizado em traços genéricos nos seguintes 

termos no portal da FCT:  
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“O sistema de avaliação que (…) dá suporte [ao financiamento dos centros e unidades 

de I&D] consiste numa apreciação periódica feita por painéis de peritos internacionais 

de relatórios e planos de atividades, incluindo contactos diretos com os investigadores 

e com as instituições através de visitas a todas as unidades. Deste exercício de 

avaliação resulta a atribuição pelo painel de uma classificação de qualidade, que 

determina o volume de financiamento plurianual a atribuir” (FCT, 2012).  

Os peritos internacionais são organizados em função de domínios científicos e, segundo a FCT, 

são selecionados atendendo aos seus “exigentes critérios internacionais de referência” 

(Regulamento n.º 1/98, Diário da República n.º 25, II Série, de 30 de janeiro de 1998). Este 

excerto dá ainda conta da importância que os relatórios e planos de atividades das unidades 

assumem neste processo. As visitas aos centros e unidades de I&D por parte dos membros do 

painel de avaliação de cada área científica não parecem assumir igual protagonismo. De resto, 

regulamento de financiamento plurianual de 2007 prevê que a visita não se realize caso a 

“avaliação preliminar” do relatório seja “claramente insuficiente” (Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, 2007). Ainda assim, importa referir que as visitas são realizadas depois de uma 

“análise preliminar dos relatórios” e decorrem de acordo com um guião orientador fornecido 

pela FCT (idem). Em 2007 este guião estabelecia, entre outros, a língua utilizada nas visitas 

(preferencialmente o inglês, considerando que os membros dos painéis não dominam a língua 

portuguesa), a duração das visitas (variável entre “duas ou três horas” e um dia inteiro), o 

tempo reservado para as apresentações, bem como a estrutura da apresentação e sequência 

em que deveria decorrer a visita, nos seguintes termos:  

“Modelo da visita: 

 Apresentação da unidade pelo coordenador; 

 Discussão individual com os grupos de investigação; 

 Encontro com os outros investigadores e alunos de doutoramento; 

 Visita às instalações (quando se justifique); 

 Encontro com a direção da unidade” (idem ibidem).  

Os relatórios científicos produzidos pelos centros e unidades de I&D constituem um dos 

requisitos para efeitos de candidatura à atribuição de financiamento plurianual gerido pela FCT 

e são apresentados anualmente a essa agência, muito embora os exercícios de avaliação 

externa possam ter periodicidades diferentes. Para descrever as suas características essenciais, 

irei recorrer-me dos relatórios científicos do ano de 2007 utilizados para a avaliação externa. 

Tratam-se de documentos submetidos através de um formulário eletrónico previamente 

concebido e disponibilizado pela FCT. Caracterizam-se por serem dotados de uma considerável 

estruturação prévia, em termos dos conteúdos sobre os quais devem ser prestadas 

informações, como também na sua organização, dimensão e língua.   
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Caixa 20 Excerto da “Ajuda” para o preenchimento dos relatórios científicos (FCT, 2012) 

Língua de preenchimento do formulário  
O formulário deverá ser preenchido de forma a ser lido por um avaliador internacional não 
necessariamente familiarizado com a língua portuguesa o que implica que seja escrito em inglês. 
Obviamente consideram-se as exceções à regra geral que se fariam num currículo: títulos de 
publicações, conferências, cargos, graus académicos, etc., na sua língua original com a sua tradução 
em inglês se for considerado relevante.  
(…)  
Todos os campos são de preenchimento obrigatório  
Para que o Relatório Científico possa ser lacrado todos os campos deverão estar preenchidos. Caso 
pretenda não apresentar informação relativamente a algum dos campos, poderá contornar este 
requisito de obrigatoriedade de preenchimento, colocando n/d, relativo a não disponível.  
 
Número limite de caracteres  
Cada campo apresenta um número limite de caracteres que não poderá ser ultrapassado, cuja 
informação aparece junto à designação do campo.  

 

Os relatórios compreendem duas partes. A primeira parte, da responsabilidade do 

coordenador científico, contém informação geral sobre a atividade do centro e unidade de 

I&D, incidindo sobre os seus objetivos, organização e atividades científicas mais significativas, 

bem como uma visão sobre o planeamento das atividades futuras.  

Caixa 21 Componentes da primeira parte dos relatórios científicos88 

Objectives & Achievements 
1. Unit Description (2000 ca.) 
Here indicate form of organization and management. 
2. General Objectives (3000 ca.) 
This refers to the current aims of the Unit as a whole. 
 
Activities 
This part of the report will allow you to describe general activities of the Unit that are aimed at 
integrating the research of various groups of which multidisciplinary and/or trans-disciplinary 
activities are of particular relevance. The second part is aimed to describe work that the Unit does 
to extend beyond the scientific environment and to reach the general public, schools or other forms 
of engaging the public in the work of the Unit. 
1. Integrative/multidisciplinary activities during the year of 2007 (3000 ca.) 
Special activities that aim to carry out research across disciplines. 
2. Outreach activities during the year of 2007 (3000 ca.) 
Science and Society/general public/schools, etc. 
 
General Indicators 
N.º of Researchers  
Masters Completed in the Period 
PhDs Completed in the Period 
 
Research Groups 
In this last section of the report you have the names of each Research Group and the Principal 
Investigators that were proposed to the period 2007-2010 period. You have to confirm whether the 
Group was part of the Unit during 2007 or insert the Research Groups that made up the unit, if they 
are not present on this list. Once the table is completed each individual Research Group can start 
filling in their individual form by pressing on the group’s name. 

 

 

                                                           
88 Optei por manter a língua original das instruções, considerando que a redação dos relatórios em inglês constituiu 
um dado interessante em si.  
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A segunda parte, e refletindo a orientação para a organização interna dos centros e unidades 

de I&D de 2007, refere-se ao trabalho desenvolvido por cada grupo de investigação, incluindo 

os itens de informação que se podem ler na caixa de texto que se segue:  

Caixa 22 Componentes da segunda parte dos relatórios científicos 

Group Name/Designation 
1.Principal Investigator 
2. Location of Group (Host Institution) 
3. Keywords 
4. Funding, source, dates (1000 ca.) 
 
PI & Researchers 
1. Researchers in the Group (PhD. Only)  
2. Other Researchers in the Group (PhD.) 
3. Other Researchers in the Group (non PhD.) 
 
Objectives & Achievements 
In this section please describe the main objectives and achievements of the group during the 2007 
period. If the number of characters is more than the permitted maximum you will not be able to 
complete the form. 
1. Objectives (2000 ca.)  
2. Main Achievements (2000 ca.) 
 
Productivity 
This section refers to the research output of the group during the 2007. From the list provided 
choose the items that you want to complete and a field will appear. Follow the instructions 
provided in each item. You are not required to fill in all the items only those for which your group 
has output. Please note that for peer reviewed publication you must include impact factor and 
number of citations. If these indicators are not available you must include that publication as 
Other Publications. 
1. Publications in peer review Journals (3000 ca.) 
(Up to a max of 10. Always indicate at the end of the citation, impact factor of the journal (IF=) 
and number of citations (n.º C=). Give title and full citation in original language. DO NOT 
translate) 
2. Other publications (3000 ca.) 
(Include only Books, chapters or full papers published in conference proceedings up to max of 10. 
Give title and full citation in original language) 
3. Master and Ph.D. thesis completed (3000 ca.) 
 
Organization of conferences (2000 ca.) 
 
Internationalization (2000 ca.) 
(Collaborative publication, Research, Graduate Training Networks or other forms of participation 
of the Research Group at the international level) 

 

Atendendo a estas características, poder-se-á afirmar que o relatório científico se assemelha a 

um formulário, sendo que a sua estruturação privilegia determinados aspetos da vida dos 

centros e unidades de I&D.   

Em relação aos critérios de avaliação, dou conta de uma certa evolução que foram sofrendo ao 

longo dos concursos realizados. A tabela que se segue permite uma leitura comparada dos 

mesmos, descrevendo os artigos que os definem nos regulamentos dos concursos de 

financiamento plurianual nos concursos de 1998, 2002 e 2007. Dessa leitura, é possível 

concluir sobre a proximidade ou equivalência dos critérios utilizados nos concursos de 1998 e 

2002; por seu turno, é igualmente visível uma reorganização dos parâmetros de avaliação no 

concurso de 2007, nomeadamente nos seguintes aspetos: 
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Tabela 29 Regulamento do Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D de 1998, 2002 e 2007 nos artigos respeitantes aos critérios de avaliação 
Regulamento de 1998, Artigo 9.º Regulamento de 2002, Artigo 7.º Regulamento de 2007, Artigo 7.º 

Para a avaliação das candidaturas e dos relatórios serão considerados, em 
cada domínio científico, os seguintes parâmetros: 
 
a) Resultados da atividade científica (publicações nos principais 

periódicos científicos e outras publicações, protótipos e patentes, 
orientação de estudantes pós-doutorados e formação de jovens 
investigadores, organização de encontros científicos e seminários 
regulares de investigação e formação); 

 
b) Relevância da atividade de investigação (amplitude e profundidade 

da atividade de investigação corrente e planeada, importância e 
atualidade dos temas de investigação, multidisciplinaridade e 
relevância para outras áreas de investigação e/ou para a tecnologia, 
contribuição para as atividades de investigação noutras instituições); 

 
c) Internacionalização (publicações conjuntas com investigadores 

estrangeiros, participação em projetos científicos e tecnológicos com 
investigadores estrangeiros e/ou unidades de investigações 
estrangeiras); 
 

d) Organização e ambiente de trabalho (liderança, organização interna, 
orientação estratégica); 

 
e) Recursos para a atividade de investigação (instalações, biblioteca, 

equipamento, apoio técnico e administrativo, financiamento); 
 
f) Difusão dos resultados da atividade da Unidade e atividades no 

domínio da promoção da cultura científica, designadamente as que 
envolvam colaboração com escolas visando o reforço da educação 
científica de base. 
 

Na avaliação das candidaturas e dos relatórios são considerados, em cada 
domínio científico, os seguintes parâmetros:  
 
a) Resultados da atividade científica (publicações nos principais 

periódicos científicos e outras publicações, protótipos e patentes, 
orientação de estudantes pós-doutorados e formação de jovens 
investigadores, organização de encontros científicos e seminários 
regulares de investigação e formação); 

 
b) Relevância da atividade de investigação (amplitude e profundidade 

da atividade de investigação corrente e planeada, importância e 
atualidade dos temas de investigação, multidisciplinaridade e 
relevância para outras áreas de investigação e/ou para a tecnologia, 
contribuição para as atividades de investigação noutras instituições); 

 
c) Internacionalização (publicações conjuntas com investigadores 

estrangeiros, participação em projetos científicos e tecnológicos com 
investigadores estrangeiros e/ou unidades de investigação 
estrangeiras); 

 
d) Organização e ambiente de trabalho (liderança, organização interna, 

orientação estratégica); 
 
e) Recursos para a atividade de investigação (instalações, biblioteca, 

equipamento, apoio técnico e administrativo, financiamento); 
 
f) Grau de difusão dos resultados da atividade da unidade e atividades 

no domínio da promoção da cultura científica, designadamente as 
que envolvam colaboração com escolas, visando o reforço da 
educação científica de base. 

Na avaliação das candidaturas e dos relatórios são considerados, em cada 
domínio científico, os seguintes parâmetros:  
 
a) A produção científica reconhecida e o mérito dos resultados da 

atividade científica, tendo em consideração a relevância da atividade 
de investigação corrente e planeada, assim como o nível de 
internacionalização das atividades científicas;  
 

b) Organização e ambiente de trabalho, tendo em especial 
consideração a concentração de massa criticas a nível internacional 
e a gestão de recursos para a atividade de investigação, o que inclui 
necessariamente a capacidade de supervisão de estudantes de pós-
graduação e o envolvimento de pós-doutorados nas atividades de 
I&D, assim como a capacidade de atrair estudantes do ensino 
superior para atividades de I&D;  
 

c) Difusão dos resultados da atividade e ações de promoção da cultura 
científica, incluindo naturalmente o nível de publicações da equipa 
de investigação nos principais periódicos científicos, assim como a 
participação em ações destinadas a promover a compreensão 
pública de ciência e tecnologia;  
 

d) Atividades de transferência de conhecimento e tecnologia, quando 
relevante, sendo particularmente considerado o registo e valorização 
de patentes, assim como atividades de comercialização de ciência e 
tecnologia e o desenvolvimento de protótipos.  
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 Redução do número absoluto de parâmetros envolvidos: no regulamento de 2007 os 

parâmetros relativos aos resultados e relevância da atividade científica surgem 

agregados num único parâmetro, bem como a organização, ambiente de trabalho e 

gestão de recursos para a atividade de investigação, que estão associados num único 

parâmetro; 

 Inclusão no regulamento de 2007 de menções: (i) ao envolvimento de pós-doutorados 

e à capacidade de atrair estudantes; (ii) às “atividades de transferência de 

conhecimento e tecnologia, sendo particularmente considerado o registo e valorização 

de patentes, assim como atividades de comercialização de ciência e tecnologia e o 

desenvolvimento de protótipos”; (iii) a “ações destinadas a promover a compreensão 

pública da ciência e a tecnologia”, extravasando a divulgação restrita ao mundo 

escolar que estava presente nos parâmetros de 2002.  

Note-se também um dado curioso que se prende com a forma escolhida para apresentar os 

critérios de avaliação: se em 2002, cada parâmetro é seguido de um pequeno texto, entre 

parêntesis, que exemplifica os indicadores a que respeita, tal não sucede no regulamento de 

2007. Parece que os critérios de 2007 se tornaram mais abrangentes, por incluir novas 

dimensões da atividade a avaliar, e também menos centrado nos indicadores a utilizar. No 

entanto, um leitura do guia concebido pela FCT contendo orientações para os membros dos 

painéis relativiza esta ideia, considerando que, nesse documento, são explicitados com maior 

detalhe os parâmetros de avaliação a utilizar nos grupos de investigação, nos seguintes 

termos:  

“Produtividade: refere-se ao total dos resultados do grupo nas suas mais variadas 

formas, incluindo publicações, patentes, protótipos ou produtos e também de recursos 

humanos. Para áreas em que estão disponíveis parâmetros bibliométricos, estes devem 

ser utilizados.  

Relevância: refere-se ao impacto científico, técnico ou socioeconómico do trabalho 

desenvolvimento pelo grupo. Uma componente essencial diz respeito às escolhas de 

investigação que devem ser analisadas à luz das tendências internacionais. A 

organização de conferências e seminários, como de publicações internacionais em 

colaboração devem ser consideradas.  

Fiabilidade: Este item reflete a capacidade do grupo em transformar planos 

interessantes para projetos práticos que sejam relevantes a nível internacional.  

Formação: a formação avançada de mestrados e doutoramentos e a participação em 

programas de estudos graduados” (Guidelines for evaluators and evaluation forms, 

2007).  

De acordo com o mesmo guião, a cada um destes parâmetros corresponde uma ponderação, 

sendo a produtividade científica aquele que maior peso assume na definição da avaliação final, 

conforme ilustra a tabela que se segue:  

  



Capítulo 6 | A Fundação para a Ciência e a Tecnologia e as Unidades de I&D de Ciências e Políticas da Educação 

202 

Tabela 30 Parâmetros de avaliação dos grupos de investigação segundo o guião da FCT para os membros dos 

painéis de avaliação  

Parâmetros Pontuação máxima 

Produtividade 2 
Relevância 1 
Fiabilidade 1 
Formação  1 
Classificação final  5 

 

Consoante a avaliação global produzida pelos membros do painel, os centros e unidades de 

I&D recebem uma classificação que varia entre excelente, muito bom, bom, regular ou fraco. 

Conforme previsto no regulamento de 2007, a estas classificações correspondem três escalões 

de financiamento diferenciados, sendo que os centros e unidades de I&D com classificação de 

regular ou fraco não beneficiam de financiamento. 

a) “Ao primeiro escalão, atribuído às unidades com classificação ‘Excelente’ 

(Excellent) corresponde o montante máximo do financiamento, a definir por 

despacho do Ministro da Ciência e da Tecnologia;  

b) Ao segundo escalão, atribuído às unidades com classificação ‘Muito Bom’ (Very 

Good) corresponde um montante intermédio, cujo valor é de 75% do máximo;  

c) Ao terceiro escalão, atribuído às unidades com classificação ‘Bom’ (Good) 

corresponde um montante mínimo, cujo valor é de 50% do máximo (FCT, 2012).   

Tendo apresentado em traços gerais as características dos concursos plurianuais, no ponto 

seguinte procurarei dar conta dos resultados destes concursos no que se refere às UIDCE. 

 

2.2. Concursos plurianuais no domínio das ciências e políticas da educação 

O estudo sobre os resultados das UIDCE nos concursos plurianuais apontou para duas 

conclusões essenciais. Em primeiro lugar, constatei o crescimento do domínio das ciências e 

políticas da educação neste tipo de concursos. Este fenómeno pode ser confirmado seja pelo 

aumento de centros e unidades de I&D a candidatar-se a financiamento, seja pelo aumento de 

doutorados envolvidos. Na verdade, o domínio das ciências e políticas da educação representa 

uma pequena percentagem do total dos centros e unidades de I&D avaliados (que tem variado 

entre 3% e 4%), mas que tem apresentado um ligeiro aumento ao longo dos concursos em 

estudo. Em 2007 estavam registadas quinze UIDCE que contavam com quinhentos e quinze 

doutorados elegíveis para efeitos de financiamento, representando um crescimento 

particularmente acentuado em comparação com a avaliação de 2002, conforme se pode 

observar no gráfico que se segue.  
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Gráfico 16 Número de UIDCE e número de doutorados integrados entre 1996 e 2007 

 
Fonte: FCT (2011) 

Em segundo lugar, o estudo sobre os resultados da UIDCE mostrou-se particularmente 

interessante para analisar a intenção da FCT anunciada no edital do concurso de 

financiamento plurianual de 2007: “acentuar-se-ão na avaliação de 2007 os mecanismos de 

seletividade e concentração de recursos” (Edital do concurso de financiamento plurianual de 

2007). De facto, um dos coordenadores científicos entrevistados referiu-se a “um antes e um 

depois da avaliação externa” de 2007 (CoordUIDCE1). Corroborando esta ideia, outro dos 

entrevistados referiu-se a uma mudança que não se refere apenas aos processos de avaliação 

mas que constitui um indicador de uma “transformação grande”, embora “subliminar”, dos 

modos de produção de conhecimento científico (CoordUIDCE2). Importa descrever com maior 

detalhe o modo como têm evoluído as classificações obtidas pelas UIDCE no âmbito dos 

concursos.  

Em termos dos resultados no concurso plurianual entre 1996 e 2007, observa-se que, no 

cômputo geral dos centros e unidade de I&D, e incluindo laboratórios associados, tem 

aumentado ligeiramente a percentagem de instituições com classificação de “excelente” e 

“muito bom”, tendo diminuído a percentagem de “fracos”. A observação das classificações 

atribuída às UIDCE no mesmo período mostra alguns aspetos interessantes, como se pode 

observar nos gráficos que se seguem.  

Gráfico 17 Classificação dos centros e unidades I&D 
em percentagem, incluindo Laboratórios Associados 
entre 1996 e 2007  

Gráfico 18 Classificação das UIDCE em percentagem 
entre 1996 e 2007 

 

 
Fonte: FCT, 2011 e 2012 

 

Desde logo, regista-se que nos concursos de 1996 e 1999 a percentagem de UIDCE com 

classificações de “excelente” e “muito bom” se encontrava acima dos valores globalmente 
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obtidos por todos os centros e unidades de I&D a concurso. Em 2003 parece ocorrer uma certa 

aproximação das classificações obtidas entre o total dos centros e unidades de I&D e as UIDCE. 

Finalmente, na avaliação realizada em 2007, se a nível nacional existiu uma tendência geral 

para o aumento das classificações, uma breve análise dos resultados obtidos das UIDCE na 

avaliação de 2002 e 2007 revela uma tendência de evolução contrária. Note-se, contudo, que 

as classificações finais apresentadas no Gráfico 18, resultam de um processo de reavaliação, 

considerando que na primeira divulgação de resultados, as classificações obtidas pelas UIDCE 

eram globalmente inferiores, como ilustra o quadro que se segue:  

Gráfico 19 Evolução das classificações obtidas nas UIDCE em 2002 e 200789 

 

De facto, na sequência da primeira divulgação dos resultados em 2007, alguns dos 

coordenadores das UIDCE que solicitaram, em carta endereçada ao presidente da FCT, a 

reabertura do processo “procedendo-se a uma reapreciação global que tivesse em conta 

critérios mais adequados de avaliação da produtividade científica e da internacionalização 

nesta área de conhecimento” (Coordenadores das UI&D em Ciências e Políticas da Educação, 

2008). Tendo também sido realizados pedidos de reavaliação por iniciativa de onze das quinze 

UIDCE, a FCT decidiu conduzir uma reapreciação convocando um novo painel de avaliação. Na 

sequência desse processo  

“duas das UIDCE viram a sua classificação subir de Muito Bom para Excelente, uma viu 

a sua classificação subir de Bom para Muito Bom, e duas viram a sua classificação subir 

de Regular para Bom” (FCT, 2012).  

Nas palavras de um dos coordenadores científicos entrevistados, uma análise superficial dos 

resultados obtidos no início do processo teria conduzido à conclusão de que se tratava de um 

“ataque” a este domínio científico: “Começamos a ver que todos os centros de educação 

tinham descido, a primeira conclusão que nós tirámos é que aqui há um ataque nítido às 

ciências da educação” (CoordUIDCE1). No entanto, um olhar mais aprofundado aos dados, o 

mesmo entrevistado deu conta de outros fatores que podiam estar na origem das descidas das 

classificações das UIDCE entre 2002 e 2007 dos quais destaco: a existência de diferentes 

                                                           
89 Para o ano de 2005 excetuam-se as seguintes Unidades, incluídas pela primeira vez no painel das Ciências e 
Políticas da Educação em 2007: o Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior da Fundação das 
Universidades Portuguesas, o Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde do Instituto Politécnico de 
Viseu, o Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira e o Centro de Investigação em Educação 
e Psicologia da Universidade de Évora. 
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objetos de avaliação, a variação da composição dos painéis e ainda a reinterpretação dos 

parâmetros de avaliação.  

No que se refere às diferenças dos objetos de avaliação, um dos entrevistados sublinhou o 

facto de a avaliação externa ter passado a incidir não só sobre um centro ou unidade de I&D 

como um todo, mas também sobre cada grupo de investigação que o compõe. Na sua opinião, 

este fenómeno desocultou diferenças existentes dentro da sua UIDCE o que terá penalizado a 

avaliação global obtida:  

“Há aqui uma mudança estruturante. (…). Agora cada grupo é avaliado. E nós, por 

exemplo (…) temos sete grupos: nós sabemos que temos quatro grupos muito bons e 

três grupos menos bons. Se nos tirássemos esses três grupos, o nosso centro era ‘muito 

bom’. E isso é uma nova realidade com a qual os centros se debatem que é ter dentro 

da sua organização, grupos com diferenciação entre si (…). Era muito fácil nós 

colocarmos esses grupos fora. Eu se quisesse um muito bom, fazia agora uma política 

de expulsar os colegas que tiveram avaliação negativa e que puxaram o centro para 

baixo. Mas eu não o posso fazer. Porque eles são investigadores e temos de criar 

condições para eles” (CoordUIDCE1).  

Outro fator apontado como potencialmente explicativo das diferenças nas classificações 

obtidas pelas UIDCE nos concursos plurianuais de 2002 e 2007 prende-se com a alteração da 

composição dos painéis. A tabela que se segue dá conta da composição dos painéis de 

avaliação das UIDCE entre 1996 e 2007, sendo possível concluir que em 2007 o painel foi 

completamente renovado, integrando elementos que até então não tinham tido participação 

neste processo.  

Tabela 31 Constituição dos painéis de avaliadores das UIDCE entre 1996 e 2007 

Membros do painel 19961) 5) 19992) 20023) 20074) 

Teresa Ambrósio (Coordenadora), Universidade Nova de Lisboa, Portugal     

Daniel Gil Peres, Universidade de Valência, Espanha     

Alejandro Tiana Ferrer, Universidade Nacional de Educação a Distância, Espanha     

António Cachapuz, Universidade de Aveiro, Portugal     

António Nóvoa, Universidade de Lisboa, Portugal     

Marli André, Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, Brasil     

Cristine Josso, Universidade de Genebra, Suíça     

Marc Richelle, Universidade de Liège, Bélgica     

Jean-Claude Sallaberry, Instituto universitário de Aquitaine, França     

Adelina Lopes da Silva, Universidade de Lisboa, Portugal     

Paul Taylor, Universidade de Rennes 2, França     

George Lerbet, Universidade de Tours, França     

Gaston Pineau, Universidade de Tours, França     

Jesus Bastos Alvarenga, Universidade Federal Fluminense, Brasil      

Vasilis Koulaidis (Coordenador), University of Peloponnese, Greece     

Edward Melhuish, Universidade de Londres, Reino Unido     

Michael Shattock, Universidade de Londres, Reino Unido      

Michael Young, Universidade de Londres, Reino Unido     

Nikos E. Papadakis, Universidade de Atenas, Grécia     

Ole Bjorkqvist, Universidade Abo Akademi, Finlândia      

1) Fonte: http://www.fct.mctes.pt/unidades/geral/constpainel/ 

2) Fonte: http://www.fct.mctes.pt/unidades/relatorio/doc/relgeral.pdf 

3) Fonte: http://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2002/docs/16-Education%20Sciences.pdf 

4) Fonte: http://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2007/paineis 

5) Neste concurso o painel incluía as áreas de ciências da educação e psicologia 
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Para um dos entrevistados, esta alteração terá contribuído para que a avaliação da atividade 

científica tenha assumido outros contornos, sublinhando a importância de integrar nos painéis 

de avaliação investigadores com maiores afinidades linguísticas e culturais, como é possível ler 

no seguinte excerto de entrevista:  

“Fomos das poucas áreas em que houve júris unicamente estrangeiros. Se nós 

tivéssemos nos nossos júris elementos que poderiam ser internacionais, mas por 

exemplo, brasileiros que conhecessem a realidade portuguesa, que conhecessem a 

língua, era totalmente diferente” (CoordUIDCE1).  

Finalmente, os entrevistados referiram-se a uma reinterpretação dos critérios de avaliação 

entre os dois ciclos; um dos entrevistados coloca a questão deste modo:  

“[No período de avaliação de 2003-2006] as regras da FCT (…) alteraram-se [em 

relação à avaliação de 2007], não em termos de parâmetros de avaliação, porque eles 

são os mesmos, mas em termos de interpretação desses parâmetros. E isso mudou de 

forma silenciosa e os centros foram totalmente surpreendidos com esta questão. Não 

foi só o meu centro, foram todos surpreendidos com esta interpretação dos 

parâmetros”(CoordUIDCE1).  

Esta alegada reinterpretação dos critérios de avaliação está associada a um aumento 

considerável da importância atribuída às publicações em revistas em língua inglesa, tal como 

dá conta o seguinte excerto de entrevista: 

“E nós sabemos que foram dadas duas instruções aos avaliadores externos: a 

internacionalização em língua inglesa em revistas ISI e investigação quantitativa. 

Foram os dois critérios fundamentais para a avaliação dos centros” (CoordUIDCE1). 

A internacionalização da atividade científica considerada como central por este entrevistado, 

referindo o estabelecimento de parcerias com países de língua oficial portuguesa, como o 

Brasil, Angola, Moçambique, Cabo-Verde e Timor. Contudo, também acrescenta que apesar de 

ter sido recomendada na “penúltima avaliação da FCT (…) o desejo de ser criada uma revista 

luso-brasileira na área da educação para a internacionalização da investigação”, estas parcerias 

foram “ignoradas” na avaliação de 2007:  

“Até aqui nós lutávamos pela internacionalização, agora continuamos a lutar, mas 

mudou radicalmente. Já não se trata mais de uma internacionalização com países 

francófonos, com países lusófonos, mas sobretudo uma internacionalização através da 

língua inglesa, e sobretudo, de uma internacionalização que seja determinada pela 

publicação em língua inglesa” (CoordUIDCE1).  

Para animar este debate, evoco a análise dos comentários dos membros dos painéis que 

constam dos relatórios de avaliação de cada um dos ciclos de avaliação ao nível das UIDCE. 

Recordo que esta análise foi realizada com o duplo objetivo de identificar a evolução do 

reportório mobilizado para justificar as classificações quantitativas atribuídas a cada UIDCE, 

bem como capturar os critérios de avaliação em ação, considerando que, muito embora 

selecionados pela FCT, os membros dos painéis são também eles investigadores e atores no 

processo em que participam.  
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A tabela que se segue dá conta da distribuição dos comentários (positivos ou negativos) 

agrupados pelos temas evocados nos relatórios de avaliação de 2005 e 2007 (quer digam 

respeito à atividade global das UIDCE ou às UIDCE e seus grupos de investigação).  

Tabela 32 Frequências relativas dos comentários dos membros dos painéis nos relatórios de avaliação por temas 

Temas 

Concurso plurianual 

2002 
2007 

(UIDCE) 

2007 
(UIDCE e 

GI*) 

R
ef

er
ên

ci
as

 

p
o

si
ti

va
s 

Investigação 21,0% 12,8% 19,7% 

Organização interna 11,3% 1,2% 3,1% 

Difusão da produção e cooperação científica 24,2% 11,6% 17,4% 

Articulação com ensino 3,2% 8,1% 11,7% 

Subtotal 59,7% 33,7% 51,9% 

R
ef

er
ên

ci
as

 

n
eg

at
iv

as
 Investigação 0,0% 9,3% 8,8% 

Organização interna 21,0% 11,6% 5,4% 

Difusão da produção e cooperação científica 12,9% 26,7% 21,9% 

Articulação com ensino 6,5% 18,6% 12,0% 

Subtotal 40,3% 66,3% 48,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
*- Grupos de investigação 

Nota: As percentagens dizem respeito à frequência relativa do número de unidades de sentido daquele tema. A leitura do quadro 

deverá ser, por exemplo, “em 2003, 21% dos comentários dos membros dos painéis referiam-se a considerações positivas à 

produção científica”.  

Uma primeira leitura permite concluir que os temas sobre as quais se têm pronunciado os 

avaliadores são comuns em ambos os exercícios de avaliação: investigação, organização 

interna das UIDCE, difusão da produção e cooperação científica e articulação com ensino. 

Todavia, existem diferenças na evocação de cada um destes temas nos dois exercícios de 

avaliação.  

Em 2002 houve uma prevalência das referências positivas à atividade científica das UIDCE 

(quase 60%), sendo de realçar a avaliação realizada à investigação (que mereceu 21% dos 

comentários positivos) e à difusão da produção e cooperação científica (24,2%). Ainda assim, a 

questão da difusão da produção foi apontada como um aspeto a melhorar, tal como as 

questões de organização interna das UIDCE (21%). 

Globalmente, nos comentários constantes nos relatórios de 2007 transparece uma imagem 

menos positiva do que a avaliação conduzida no período anterior, o que naturalmente condiz 

com as classificações obtidas em cada um destes ciclos de avaliação. Note-se a incidência de 

comentários sobre a necessidade de mais difusão da produção e cooperação científica, bem 

como de maior integração com o ensino, comparativamente com os comentários tecidos em 

2002. Realço ainda a menor frequência com que foram tecidos comentários sobre questões 

internas e organizacionais das UIDCE em 2007 comparativamente com 2002. 

Uma análise mais fina dos comentários dos avaliadores evidencia interessantes elementos 

suplementares. Para tal, apresento um desdobramento da tabela anterior, dando conta das 

categorias que emergiram em cada tema.  
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Tabela 33 Frequências relativas dos comentários dos membros dos painéis nos relatórios de avaliação por temas 

e categorias 
 

Temas Categorias 

Concurso plurianual 

2002 
2007 

(UIDCE) 

2007 
(UIDCE e 

GI*) 

P
o

te
n

ci
al

id
ad

e
s 

e 
re

fe
rê

n
ci

as
 p

o
si

ti
va

s Investigação 

Relevante, fiável e útil  9,7% 10,5% 7,1% 

Qualidade e originalidade da investigação 4,8% 1,2% 4,6% 

Reconhecida nacional e internacionalmente 6,5% 0,0% 3,7% 

Agenda científica internacional e atual 0,0% 1,2% 4,3% 

Organização interna 

Liderança, identidade e coesão 6,5% 0,0% 0,0% 

Apoio e logística adequada 1,6% 1,2% 0,6% 

Capacidade em captar financiamento 3,2% 0,0% 2,6% 

Difusão da produção e 
cooperação científica 

Publicações e difusão científica relevantes 12,9% 8,1% 9,7% 

Positiva colaboração com investigadores estrangeiros 8,1% 3,5% 4,8% 

Boa colaboração com outros centros nacionais 3,2% 0,0% 0,0% 

Dinâmica na organização e participação em encontros científicos 0,0% 0,0% 2,8% 

Articulação com 
ensino 

Boa articulação com universidade  3,2% 0,0% 0,0% 

Envolvimento e orientação de teses de mestrado e doutoramento 0,0% 1,2% 6,0% 

Boa formação de jovens investigadores 0,0% 7,0% 5,7% 

R
ec

o
m

en
d

a
çõ

e
s 

e 
re

fe
rê

n
ci

a
s 

n
eg

at
iv

as
 

Investigação 

Falta de relevância e utilidade  0,0% 3,5% 2,6% 

Deficiente balanço entre abordagens qualitativas e quantitativas 0,0% 4,7% 1,1% 

Necessidade de maior enfoque ou originalidade 0,0% 0,0% 2,0% 

Demasiado centrada num único investigador 0,0% 0,0% 2,3% 

Categorização em UIDCE desadequada 0,0% 1,2% 0,9% 

Organização interna 
Necessidade de identificar prioridades e captar financiamento 8,1% 2,3% 1,7% 

Evitar a dispersão por projetos e linhas de investigação 12,9% 9,3% 3,7% 

Difusão da produção e 
cooperação científica 

Melhorar colaborações com investigadores estrangeiros 3,2% 11,6% 3,1% 

Necessidade em aumentar as publicações internacionais  4,8% 15,1% 16,5% 

Necessidade de reforço da cooperação com outros centros nacionais 4,8% 0,0% 0,6% 

Falta de participação e organização de encontros científicos 0,0% 0,0% 1,7% 

Articulação com 
ensino 

Melhorar a formação de jovens investigadores 3,2% 14,0% 4,8% 

Mais orientação de teses de mestrado e doutoramento 3,2% 4,7% 7,1% 

 Total 100% 100% 100% 

*- Grupos de investigação 

Se nos comentários de 2002 não havia sido feita qualquer referência negativa sobre a 

investigação, em 2007 9,3% dos comentários negativos sobre as UIDCE concentram-se em 

questões como a “falta de relevância e utilidade” da investigação, o “deficiente balanço entre 

abordagens qualitativas e quantitativas”, a “necessidade de maior enfoque ou originalidade”, 

bem como o facto de a investigação estar demasiado centrada num único investigador ou 

categorização em UI&D em Ciências e Políticas da Educação parecer desadequada em relação 

ao trabalho realizado. Chamo a atenção para o facto de 4,3% dos comentários de 2007 

valorizarem a inscrição da investigação numa agenda internacional, dimensão ausente em 

2003. A avaliação positiva feita em 2002 sobre organização interna das UIDCE praticamente 

desaparece em 2007, com a exceção de ser mencionada como um dado positivo a capacidade 

em captar financiamento.  

Nesse sentido, o reportório mobilizado pelos avaliadores em 2007, por comparação com a 

avaliação de 2002, acentuou a dimensão da difusão do trabalho científico, muito em particular 

das publicações em revistas científicas internacionais e da sua articulação com o ensino no 

referencial sobre o que deve ser a investigação científica.  
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Em síntese, os dados evidenciaram a importância dos concursos plurianais para o 

financiamento público, destacando-se a crescente participação de UIDCE e investigadores no 

programa. Por seu turno, estes concursos acentuam a avaliação como instrumento central 

para regular a atividade científica. Nesse domínio, os relatórios científicos - pela sua 

estruturação - e os relatórios de avaliação das UIDCE - por transportarem a apreciação da 

atividade científica -, emergem como dispositivos de nível micro da regulação do sistema 

científico delineados pela tutela para moldar a ação das UIDCE e dos investigadores.  

O estudo da evolução das classificações obtidas pelas UIDCE nos concursos plurianuais 

mostrou-se interessante para a análise sobre a intenção da FCT de “garantir a fiabilidade e 

qualidade do sistema científico nacional, segundo padrões internacionais”. De facto, esse 

estudo revelou a introdução daquilo que a FCT designou no edital do concurso de 2007 por 

“mecanismos de seletividade”, onde incluo: a avaliação das UIDCE e também dos grupos de 

investigação que as compõem; a renovação total dos membros dos painéis de avaliação; e uma 

maior especificação e atribuição de ponderação aos parâmetros de avaliação. Na sua essência, 

tratam-se de medidas que contribuem para a transparência do processo de avaliação, mas que 

permanecem questionadas e contestadas como darei a conhecer no ponto que se segue.  

 

3. Os investigadores e as UIDCE: entre a convergência e divergência  
Este ponto é dedicado à apresentação daquilo que designei de ações convergentes ou de 

ações divergentes em relação aos modos de regulação da FCT, tendo por base as entrevistas 

conduzidas aos coordenadores científicos das UIDCE.  

Por um lado, os entrevistados referiram-se a dinâmicas que se caracterizam pela procura em 

adaptar a atividade científica das UIDCE aos modos de regulação da FCT. Estas dinâmicas 

assumem um certo isomorfismo com as próprias ações da FCT e envolvem, por exemplo, a 

adoção de critérios de autoavaliação da atividade científica da UIDCE semelhantes aos que são 

utilizados pela FCT no âmbito dos concursos plurianuais.  

Por outro lado, as entrevistas aos coordenadores científicos também permitiram identificar a 

afirmação de estratégias divergentes por parte das UIDCE em relação aos modos de regulação 

da FCT. Neste domínio, importa destacar uma certa desvalorização por parte dos entrevistados 

das UIDCE enquanto unidades institucionais e de controlo da produção científica. Na opinião 

de ambos, a ação das UIDCE depende sobretudo das iniciativas dos investigadores, a título 

individual. Nos pontos que se seguem darei conta destas dinâmicas mais detalhadamente.  

 

3.1. No domínio da convergência  

O domínio da convergência caracteriza-se pela procura em adaptar a atividade científica das 

UIDCE à ação regulatória da FCT, tal como foi dado a conhecer por um dos entrevistados que 

reportava a necessidade de introduzir mudanças na unidade que coordena: 

“ [Temos de] redimensionar os objetivos [da UIDCE] em função da avaliação externa 

(…). A própria FCT obriga-nos a fazer isso. Não é democrático, mas é uma questão de 

sobrevivência dos próprios centros” (CoordUDICE1).  
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Este investigador dá conta de um conjunto de medidas em curso dentro da sua UIDCE, que 

adquirem um certo isomorfismo com a própria ação da FCT. Para tal, na autoavaliação interna 

da sua unidade foram adotados os critérios de avaliação utilizados nos exercícios de avaliação 

da FCT:  

 “Quais são os critérios que os centros utilizam internamente para as suas atividades? 

Nós adotamos os da FCT (…). Até ao dia 12 de março nós temos de fazer a avaliação da 

produção interna de acordo com estes. Quem tem um artigo publicado na ISI [Web of 

Knowledge] tem muito mais pontuação que outro artigo qualquer. É esta a lógica que 

estamos a implementar, porque ela é necessária” (CoordUIDCE1).  

No mesmo registo de adoção dos critérios da FCT, outro entrevistado justificava que alguns 

centros obtiveram classificações mais elevadas por se terem preparado antecipadamente para 

o “modelo de avaliação da FCT”, referindo que esses investigadores “sabem jogar muito bem o 

jogo da FCT” (CoordUIDCE2). Esta interpretação baseia-se na estratégia de determinado centro 

em integrar um número elevado de doutorados - que passam a contar como elegíveis para 

efeitos de financiamento -, a prática generalizada de procura de publicação em coautoria dos 

trabalhos dos doutorandos e dos orientadores e a enfase na publicação de “papers”, 

inscrevendo-se num “modelo cumulativo de ciência”, utilizando as palavras do entrevistado. 

Para além da adoção de critérios comuns na avaliação da atividade científica, um dos 

entrevistados mencionou também que na sua UIDCE se apostou na promoção de concursos 

para obtenção de apoio financeiro interno. Reconhecendo que “a investigação tem sido 

totalmente determinada pelos investigadores, dentro de uma total liberdade e total 

autonomia”, esta UIDCE iria promover “concursos internos para projetos de investigação em 

áreas concretas”, procurando atingir um duplo objetivo. Por um lado, propondo-se a UIDCE a 

assumir um “papel ativo na definição dos objetos de investigação” (CoordUIDCE1); por outro 

lado, visa-se incentivar os investigadores da UIDCE para a preparação de candidaturas a outros 

projetos nacionais e internacionais.  

Outro dado interessante, prende-se com a alteração dos princípios e meios de difusão do 

trabalho. Na ótica de um dos coordenadores científicos entrevistados, os investigadores 

concebiam a publicação como o consumar de um processo de trabalho, como uma devolução 

à comunidade a investigação realizada, em que os textos assumiam um pendor mais longo e 

reflexivo. Contudo, o enfoque atribuído pela avaliação às publicações dos investigadores, 

sobretudo em determinadas revistas predominantemente para o interior da comunidade 

científica e em língua inglesa, estão a contribuir para os investigadores concentrem os seus 

esforços na publicação em revistas classificadas como detendo mais impacto e prestígio 

científico. Na perspetiva do entrevistado, teríamos um antes em que “não se publicava para 

ser citado” visando um certo valor social do trabalho de investigação, e um depois em que os 

investigadores começaram a publicar tendo em vista os critérios de avaliação da FCT. 

Mas esta dimensão de convergência também assume um caráter político, dando conta de 

jogos estratégicos e de interesses no processo de avaliação das UIDCE e da imagem pública 

que as classificações transmitem. Ambos os entrevistados referiram que, em certos casos, a 

atribuição de classificações mais elevadas prende-se com o prestígio nacional e internacional 

dos seus investigadores, nomeadamente dos coordenadores científicos, referindo que: “ficava 
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mal [o centro ou unidade de I&D X] não ter ‘muito bom’ ” (CoordUIDCE2). Sublinhando a 

importância de adquirir uma boa classificação nestes concursos para o prestígio dos centros, 

outro entrevistado referiu que “o reitor [da minha universidade] não pode ter um centro com 

um ‘bom’ (…) [num centro e unidade de I&D dedicada à] educação. Não pode (…). É 

impensável” (CoordUIDCE1).  

 

3.2. No domínio da divergência 

Para além do registo da convergência, os entrevistados refletiram sobre a ação da FCT e deram 

conta de medidas que se demonstram de sinal contrário. No domínio da divergência, elejo a 

reflexão de um dos entrevistados como representativa do que move e justifica estas ações 

divergentes, quando se referiu à ação da FCT como uma “clara injunção” da agência sobre o 

trabalho científico. Para ele, em conjunto com as mudanças decorrentes do processo de 

Bolonha, a ação da FCT - através dos mecanismos de avaliação e financiamento - tem 

acentuado uma tendência para a “taylorização do trabalho docente”, através de um maior 

controlo burocrático e incidido sobre as dimensões da difusão do trabalho científico, das 

temáticas e das abordagens metodológicas. Caracterizada globalmente nestes termos, a 

divergência assumiu várias roupagens e planos reflexivos no discurso dos entrevistados, de 

que aqui darei conta em quatro tópicos. 

O primeiro tópico está relacionado com o facto dos coordenadores científicos terem dado 

conta de uma certa artificialidade das UIDCE enquanto unidades institucionais do sistema 

científico. Pese embora o esforço para a sua progressiva formalização, aos olhos dos 

entrevistados, as UIDCE carecem de uma certa coerência organizacional e permanecem 

frequentemente como lugares meramente formais, pouco relevantes na decisão sobre a 

atividade científica. Esta ideia pode ser sintetizada no seguinte excerto de entrevista:  

“Não tenhamos a menor dúvida de uma coisa: é que as dinâmicas dos centros 

dependem muito das dinâmicas dos investigadores (…). O centro, por mais atividades 

que tenha, (…) a direção do centro consiste sempre em implementar um plano que 

possibilite aos investigadores ir mais além no estabelecimento de parcerias (…). Porque 

a dimensão do centro não tem um objetivo para si próprio. O objetivo da criação do 

centro é apoiar os investigadores e criar condições para os investigadores” 

(CoordUIDCE1).  

No mesmo sentido, outro entrevistado assumiu que existe uma grande dificuldade em definir 

uma ação concertada e coesa no centro no que respeita a linhas e temáticas da investigação: 

“nunca se chega a discutir nem a estabelecer pontes” entre os diversos projetos a decorrer. O 

mesmo entrevistado referiu-se a um certo “narcisismo científico” que caracteriza o trabalho de 

investigação e que “não dá para pôr alguma regulação nesse narcisismo” (CoordUIDCE2).  

Importa ainda acrescentar que ambos os entrevistados se referiram ao trabalho de 

coordenação científica das UIDCE ora quase como uma obrigação ora como pouco gratificante. 

Obrigação, no sentido em que foi descrito como uma posição que tem de ser ocupada por um 

investigador mais experiente e tendo por referência outros cargos já ocupados em órgãos de 

outras instâncias formais:  
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“Nós somos obrigados a estar à frente dos órgãos, porque somos professores 

associados ou catedráticos que estão à frente destes órgãos. Portanto, uns estão aqui, 

outros acolá, outros acolá, para além tens de ir tu, para além tu… embora sejam 

processos democráticos, sujeito a eleições” (CoordUIDCE1). 

Pouco gratificante na medida em que o papel de coordenador científico foi descrito como 

centrado em tarefas consumidoras de tempo e de natureza “muito burocrática, sobretudo na 

relação com a FCT”, comportando por vezes uma certa incompreensão por parte dos seus 

pares: “muito trabalho e poucos frutos (…). As pessoas não fazem ideia” (CoordUIDCE2). 

Um segundo tópico desta divergência diz respeito a uma contestação, e até confrontação, 

junto da FCT sobre decisões na aprovação de projetos de I&D ou nas classificações obtidas no 

âmbito do concurso de financiamento plurianual de 2007. Um dos entrevistados deu conta do 

facto de ter - à data de entrevista - recursos de avaliações a projetos de investigação 

pendentes, “há mais de um ano”, acusando a agência de não respeitar os prazos legais para 

responder aos recursos ou a pedidos de esclarecimentos ou o impedimento de concorrer a 

novos financiamentos enquanto os processos de recurso não estivessem concluídos. 

Outro entrevistado, deu conta da ação concertada entre coordenadores científicos de UIDCE 

para a constituição de um “grupo de pressão” junto da FCT visando uma maior participação 

nos órgãos consultivos da FCT90, bem como nos processos de decisão sobre os critérios de 

avaliação dos utilizados, defendendo aquilo que classificou como um “processo mais 

transparente por parte da FCT em termos de avaliação” (CoordUIDCE1). Nesse sentido, o 

entrevistado referiu a criação do Conselho dos Centros de Investigação em Ciências e Políticas 

de Educação, uma estrutura informal composta por representantes de UIDCE e dotada de um 

secretariado permanente, que solicitou audiências ao ministro da tutela, bem como à direção 

da FCT: 

“A FCT tem elementos das várias comunidades no seu conselho científico. A ver se a 

educação entra nesse clube. Que esse secretariado possa ser ouvido em termos de 

critérios de avaliação dos próprios centros. Porque os critérios têm de ser discutidos 

(…). Sobretudo vamos pedir mais processos de transparência em relação a esta 

avaliação. E que haja mais celeridade por parte da FCT” (CoordUIDCE1).  

Um terceiro tópico da divergência com a ação da FCT diz respeito ao evitamento de uma 

excessiva dependência da agência nacional, desenvolvendo ações que lhe permitam 

“diversificação das (…) receitas, das (…) modalidades de autofinanciamento” das UIDCE 

(CoordUIDCE1). Um dos entrevistados referiu que esta procura de novas fontes de 

financiamento tem passado pela Comissão Europeia, através do 7.º Programa Quadro, onde o 

seu centro conta projetos aprovados enquanto entidade participante. Estas participações 

surgem sob a forma de “um bem desejado” em que os investigadores se “voltam para a 

Europa para fugir à FCT” (CoordUIDCE2).  

                                                           
90 Á data da entrevista, existiam quatro conselhos científicos na FCT, um dos quais dedicado às ciências sociais e 
humanidades. De acordo com a lei orgânica da FCT, estes órgãos são de natureza consultiva a quem compete, 
genericamente, promover a “identificação de programas e projetos nos domínios da investigação científica e do 
desenvolvimento tecnológico (…); o apoio ao conselho diretivo nos processos de avaliação das candidaturas a 
financiamentos e o acompanhamento”, bem como “propor a criação ou a revisão de instrumentos relevantes de 
política científica” (Decreto-Lei n.º 152/2007 de 27 de abril).  
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O quarto tópico de divergência decorre do fenómeno acima descrito e prende-se com o 

estabelecimento de parcerias com investigadores localizados para além das fronteiras das suas 

próprias UIDCE. Na opinião de um dos entrevistados esta medida pode contribuir para evitar 

uma “lógica muito reativa ao sistema político interno” nas agendas de investigação, muito 

embora também tenha mencionado que “se pode cair mais na lógica da globalização, porque 

hoje (…) a agenda da investigação também está globalizada” (CoordUIDCE1).  

Para finalizar este ponto, é necessário evidenciar que, apesar de diferentes orientações 

assumidas pelos entrevistados, as convergências e divergências estiveram presentes nos 

discursos dos dois coordenadores científicos entrevistados. Em certa medida, este fenómeno 

revela a existência dos dilemas que caracterizam a sua vivência de um duplo papel de 

coordenador científico e de investigador. Um dos coordenadores interrogava-se sobre qual 

deveria ser a aposta estratégica da sua UIDCE para captar mais financiamento ou se ela deverá 

sequer existir:  

“É uma tentativa que me escapa um pouco como coordenador (…). Como estabelecer o 

equilíbrio entre o ‘centro maior com ‘bom’ e mais dinheiro, porque tem mais pessoas, 

ou um centro pequeno que produz muito?” (CoordUIDCE2).  

No mesmo sentido, o outro entrevistado denunciava a duplicidade de opinião em relação à 

ação da FCT:  

“Eu enquanto investigador individual sou crítico e tenho uma posição crítica em relação 

à FCT e discordo. Agora, enquanto diretor eu tenho unicamente de adotar os critérios 

da FCT. Porquê? Porque eu enquanto diretor sou responsável pela avaliação do centro. 

E a mim, enquanto diretor do centro, a universidade exige-me que tenha pelo menos 

‘muito bom’. Porque isso é uma obrigatoriedade” (CoordUIDCE1).  

 

4. Em síntese 
Este capítulo visava a caracterização a FCT como estrutura de regulação de controlo, o que foi 

possível concretizar em quatro traços essenciais. Em primeiro lugar, pela observação do 

reforço da agência no domínio do financiamento público do sistema científico, com o 

alargamento em termos de investigadores, centros e unidade de I&D e de verbas envolvidas 

nas suas ações. Em segundo lugar, pelo recurso à avaliação enquanto instrumento central de 

regulação da atividade científica, o que se concretiza, nomeadamente, pela abertura de 

concursos de financiamento de base competitiva para projetos ou instituições de I&D. Em 

terceiro lugar, pela progressiva institucionalização e formalização dos centros e unidades de 

I&D como unidades operacionais do sistema científico nacional. E finalmente, em quatro lugar, 

pela afirmação de um referencial sobre o que deve ser a investigação e que, no domínio das 

ciências da educação, tende a sublinhar uma investigação universitária, progressivamente mais 

colaborativa, mais aplicada, internacionalizada e difundida, com impactos nos domínios 

técnicos ou socioeconómico. Neste quadro global, gostaria de tecer três notas reflexivas. 

Em primeiro lugar, os dados globais relativos aos desempenhos dos domínios das ciências da 

educação /ciências e políticas da educação nos concursos de projetos de I&D ou nos concursos 

plurianuais de financiamento parecem acompanhar as tendências gerais de todos os domínios 
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científicos: o crescimento das candidaturas a financiamento para projetos e instituições de 

I&D, o aumento dos projetos aprovados, o acréscimo do financiamento por projetos e a 

diminuição das taxas de aprovação. Registam-se apenas duas exceções: a maior diferença 

entre o financiamento solicitado e o financiamento recomendado nos concursos de projetos 

de I&D no domínio as ciências da educação em relação a todos os domínios científicos; e a 

diminuição das classificações obtidas nos concursos plurianuais pelas UIDCE em 2007, quando 

até 2003 a tendência era para que tivessem classificações tendencialmente mais elevadas. 

Porém, não é visível um tratamento diferenciado em relação à investigação educacional, 

concorrendo para a afirmação de que a FCT opera de modo transversal em vários domínios 

científicos. 

Em segundo lugar, o facto de esta agência ter assumido a intenção de acentuar os mecanismos 

de seletividade tornou mais evidente a avaliação como instrumento privilegiado de regulação 

de controlo. Do mesmo modo, o estudo dos concursos de financiamento a instituições ou 

projetos de I&D permitiu identificar um referencial sobre o que deve ser a investigação para a 

FCT, e através dele, induzir, orientar e, enfim, regular a ação dos investigadores. Neste 

domínio, destaco a considerável coleção de ferramentas que sustentam estes processos de 

avaliação e que completam, aprofundam e dão vida aos parâmetros e critérios estabelecidos 

nos regulamentos formais dos concursos: os formulários dos relatórios científicos e dos 

projetos de I&D (incluindo a estrutura, dimensões da atividade científica que mencionam e as 

instruções de preenchimento), os guias que estabelecem orientações para os avaliadores e o 

reportório utilizado pelos membros dos painéis para justificar as classificações finais atribuídas 

a cada UIDCE constituem dessas ferramentas bons exemplos. 

Finalmente, em terceiro lugar, o estudo dos modos de regulação da FCT também contribuiu 

para tornar mais visível um aparente paradoxo: por um lado, a progressiva formalização dos 

centros e unidades de I&D como unidades institucionais do sistema científico; por outro lado, a 

permanência de uma certa fragilidade institucional das UIDCE, tal como foi relatada pelos 

coordenadores científicos, que é acompanhada pelo reforço formal do “grupo de investigação” 

e da sua introdução como objeto de avaliação por parte da FCT. Estes dois movimentos 

aparentemente contraditórios podem sublinhar o caracter híbrido dos centros e unidades de 

I&D, reforçando a ideia de que resultam da ação pouco concertada dos investigadores que, por 

seu turno, se movem noutros fóruns e grupos científicos, ou noutras redes, tal como 

procurarei dar conta na Parte III deste trabalho.  
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Parte III 

Regulação autónoma: relações de coautoria e redes de 

investigadores  
 

Tal como defendido na Parte I, neste trabalho as políticas de ciência são entendidas como 

resultado da ação combinada de dois modos de regulação. Por um lado, a regulação de 

controlo foi analisada através das estruturas concebidas para orientar a atividade científica, 

incluindo diplomas e outros instrumentos de regulação e que foi objeto da Parte II desta 

investigação. Por outro lado, as políticas de ciência resultam também da emergência, 

existência e afirmação de modos de regulação autónoma que são produto das ações dos 

atores, das suas estratégias e interesses. Dedicarei a Parte III desta investigação aos modos de 

regulação autónoma, procurando ilustrar a sua existência através da identificação de redes de 

investigadores.  

Para esse efeito, socorrendo-me das abordagens das redes sociais, desencadeei um exercício 

analítico em torno das relações de coautoria das publicações mencionadas nos relatórios 

científicos de 2007 das UIDCE. Através desde exercício, foi possível reunir dados empíricos que 

permitem discutir a conceção das UIDCE enquanto estruturas de regulação de controlo da 

atividade científica face às redes de investigadores e aos modos de regulação que resultam das 

relações que os investigadores estabelecem entre si.  

Esta parte do trabalho está organizada em dois capítulos. No Capítulo 7, Metodologia e 

construção do objeto empírico, apresentarei os princípios orientadores que conduziram à 

construção de um objeto empírico válido à realização do exercício analítico das relações de 

coautoria, bem como os procedimentos e dispositivos metodológicos desencadeados. No 

Capítulo 8, Autores, publicações e relações de coautoria, darei conta dos resultados obtidos 

com a análise das relações de coautoria. Procederei à discussão sobre o potencial da análise 

das relações de coautoria enquanto indicador da existência de modos de regulação autónoma.  
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Capítulo 7 

Metodologia e construção do objeto empírico 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os princípios orientadores que conduziram à 

realização do exercício analítico das relações de coautoria das publicações mencionadas nos 

relatórios científicos de 2007 das UIDCE, bem como os dispositivos metodológicos 

desencadeados. Este exercício analítico justifica-se, apesar dos seus limites, para apurar uma 

metodologia fundada nos contributos das redes sociais que permita a deteção de fenómenos 

de regulação autónoma; através dele, pretendo construir um objeto empírico, baseado nas 

relações de coautoria, que seja capaz de ilustrar a existência de modos de regulação 

autónoma, através da identificação de redes de investigadores.  

Antes da apresentação dos procedimentos metodológicos que estiveram na base da sua 

condução, importa retomar algumas considerações produzidas na Introdução desta tese e que 

se prendem com o caráter provisório e instrumental do exercício analítico91.  

Em primeiro lugar, parto para este exercício consciente que o estudo das relações de coautoria 

não capta nem permite caracterizar todas dinâmicas de regulação autónoma. Contudo, 

procurarei demonstrar que as relações de coautoria podem constituir um importante 

indicador sobre o modo como se produz e compõe a regulação autónoma, pelo facto de 

permitirem identificar outras instâncias de regulação que não as estruturas institucionais. A 

procura de um indicador que revelasse instâncias de regulação autónoma, bem como a 

reflexão sobre a sua pertinência em estudos de políticas públicas, confere um caráter 

exploratório a este exercício analítico. Justifica-se, por isso, que não tenha enveredado por 

uma investigação de pendor mais etnográfico, pois interessava-me explorar este indicador e o 

seu potencial.  

Em segundo lugar, a análise das relações de coautoria foi conduzida no sentido de revelar a 

coexistência e a sobreposição de diversos modos de regulação. Nesse sentido, procurei 

verificar em que medida é que as relações de coautoria entre os investigadores são 

coincidentes ou condicionadas pela pertença a estruturas de regulação de controlo do sistema 

científico pré-existentes, ou seja, às UIDCE. 

Em terceiro lugar, o facto de mobilizar ferramentas metodológicas extensivas e próximas de 

soluções sociométricas não significa que tenha qualquer pretensão em concluir sobre leis 

gerais sobre a produção científica dos investigadores. Pelo contrário, tal como defendido na 

Parte I, são recusadas abordagens deterministas sobre as condições de produção científica e 

das interações entre investigadores; o que importa neste exercício é captar a existência de 

instâncias de regulação autónoma que traduzam, justamente, condições e estratégias 

localizadas de produção científica. Do mesmo modo, a abordagem das redes sociais aqui 

mobilizada, de caráter mais sociométrico, encontra-se ao serviço da interpretação da ação 

                                                           
91 Ver Introdução, “2.2. Regulação autónoma”.  
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pública, estando o seu contributo circunscrito ao fornecimento dos instrumentos 

metodológicos capazes de descrever o modo como os investigadores se relacionam entre si.  

Para este exercício defini as seguintes questões para a inquirição dos dados relativos à 

coautoria das publicações mencionadas nos relatórios científicos de 2007 das UIDCE:  

Que autores e que publicações constam nos relatórios científicos de 2007 das UIDCE? Como se 

caracteriza a coesão das relações de coautoria? Como se posicionam os autores nas relações 

de coautoria? Quais as configurações que emergem das relações de coautoria? 

Estas questões derivam de uma análise eminentemente relacional, focada na proximidade e na 

centralidade dos atores, na coesão e na procura de relações dos atores e de grupos 

densamente ligados. Esta opção contrasta com outras abordagens analíticas que tendem a 

enfatizar a ciência como um sistema de trocas ou como um campo científico, centrando-se 

preferencialmente no modo como os padrões de relações se definem em função da posição 

dos atores no sistema social, em que a descrição da rede é produzida em termos de 

estratificações e estatuto.  

Esclarecidos os princípios metodológicos orientadores da condução deste exercício analítico, 

importa ainda fazer algumas precisões linguísticas respeitantes a esta Parte III. Utilizarei a 

expressão “relações de coautoria” para me referir ao objeto empírico construído para o estudo 

das relações entre investigadores. Os termos “população”, “autores”, “atores” e 

“investigadores” referem-se aos autores das publicações referidas nos relatórios científicos de 

2007 das UIDCE; por seu turno, a utilização da expressão “relatórios científicos” constituiu uma 

forma abreviada de aludir aos relatórios científicos das UIDCE de 2007. As referências às UIDCE 

são sempre produzidas atendendo unicamente aos dados recolhidos no âmbito deste exercício 

analítico e não pretende caracterizar ou descrever as UIDCE. Tal como sucedeu no Capítulo 6, 

optei pela utilização “UIDCE” considerando que é essa a designação oficial, utilizada pela FCT 

para centros e unidades de I&D financiadas através do programa plurianual que se dedicam, 

em primeira linha, à investigação educacional. Reservo a designação “redes de investigadores” 

para aludir aos grupos coesos de investigadores que emergiram da análise das relações de 

coautoria, através da análise de 2-cliques. A “rede” corresponde ao universo das relações em 

análise (presentes ou ausentes), cujas fronteiras se definiram em função dos autores e 

publicações mencionados nos relatórios científicos e das suas relações.   

Este capítulo está organizado em quatro pontos. Em primeiro lugar, justificarei a opção pela 

análise das interações dos investigadores através das relações de coautoria. Em segundo lugar, 

explicitarei como construí o objeto empírico para o estudo das relações entre investigadores, 

dando conta de alguns dos procedimentos metodológicos relacionados com a organização e 

validação dos dados. Em terceiro lugar, apresentarei os procedimentos e as medidas de análise 

mobilizados para responder às questões exploratórias da rede. Finalmente, em quarto lugar, 

contextualizarei a utilização de software específico de análise de redes sociais nesta 

investigação.  
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1. As relações de coautoria como indicador das relações entre 

investigadores 
A opção pelo estudo das relações de coautoria enquanto indicador da existência de instâncias 

de regulação autónoma fundamenta-se em quatro fatores centrais: o papel da publicação na 

atividade científica; a robustez da coautoria enquanto indicador de relação entre 

investigadores, amplamente utilizado em estudos sobre redes sociais; a importância que as 

relações entre pares assumem na atividade científica; e, finalmente, o aumento da tendência 

para a assinatura coletiva do produções científicas.  

Em primeiro lugar, as publicações assumem um importante papel na vida científica por duas 

razões. Desde logo, tal como referido na Introdução, a ciência vive uma crescente pressão para 

a publicação de documentos científicos, pressão essa que pode ser sintetizada na máxima 

publish or perish. Em simultâneo, e noutro registo interpretativo, a produção científica é 

profundamente marcada pelo texto escrito e pelos documentos. É nesse contexto intelectual 

que Latour e Woolgar (1979) se referem à produção científica como uma produção literária, 

incluindo nos seus estudos etnográficos todas as inscrições literárias dos investigadores 

enquanto produtos científicos. 

Em segundo lugar, a análise de coautorias tem sido trabalhada em diversos estudos de redes 

sociais, mostrando ser um indicador robusto para a análise de relações (Molina, Muñoz, & 

Domenech, 2002). De resto, vários autores preferem a análise da coautoria à análise das 

citações, igualmente frequente em estudos de redes sociais. Enquanto a primeira revela uma 

relação positiva, a citação pode ser usada para corrigir, discutir ou refutar outras produções 

científicas, não implicando qualquer colaboração ou proximidade (Marsden, 2005).  

Em terceiro lugar, a análise da atividade científica enquanto processo social sublinha a 

importância das relações entre pares na estrutura científica (Rossoni & Graeml, 2009). 

Assumindo a atividade científica como uma atividade social, os investigadores em trabalho de 

colaboração, partilham ideias, usam métodos e técnicas semelhantes, influenciam-se 

mutuamente e um dos resultados possíveis dessas colaborações é a coautoria (Moody, 2004). 

Embora nem todas as relações se transformem em coautorias, a coautoria implica sempre uma 

relação específica e um indicador de uma relação e, nesse sentido, é potencialmente 

reveladora do modo como se organizam os investigadores (Newman, 2001). A assinatura de 

um texto científico pode ser analisada enquanto um indicador das relações entre os 

investigadores: pode servir para manter uma colaboração ao longo do tempo, ajudar um 

colega a encontrar uma posição ou para garantir condições para as trocas propícias à atividade 

científica, sinalizar a relação entre professores e orientadores com os seus estudantes, para 

referir alguns exemplos (Pontille, 2006). 

Por último, note-se ainda que a tendência para a assinatura coletiva tem vindo acentuar-se nos 

últimos anos em Portugal, nomeadamente com autores de outros países, tal como atesta o 

gráfico que se apresenta em seguida:  
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Gráfico 20 Publicações científicas portuguesas em coautoria com autores de outros países (1990 a 2006) 

 

Fonte: GPEARI / MCTES: Pesquisa efetuada a partir de Thomson Reuters - National Citation Report for Portugal 1981/2006.  

No entanto, a opção pela análise das relações de coautoria obriga a alguns cuidados e 

precisões a que importa atender no âmbito deste trabalho e que se referem, nomeadamente: 

(i) às diversas formas de colaboração existentes, que tornam a coautoria um dos indicadores 

disponíveis, entre outros; (ii) ao objetivo das publicações e produções escritas num contexto 

de avaliação do trabalho científico com base em indicadores bibliométricos.  

Desde logo, a relação de coautoria não deve ser considerada um indicador exclusivo da 

existência de relações entre os investigadores. Os investigadores desenvolvem múltiplas 

modalidades de colaboração, tais como orientações conjuntas de teses, participações em 

congressos, provas de júris, projetos de investigação, contactos informais, para mencionar 

alguns exemplos (Molina, Muñoz, & Domenech, 2002). De facto, mesmo que as redes 

resultantes das relações entre investigadores possam revelar determinadas constelações, nem 

sempre se torna possível descortinar os motivos que estão na origem da colaboração num 

trabalho entre investigadores. A este propósito, refiro os trabalhos conduzidos por Pereira 

(1996; 2001) que, incidindo sobre motivações para colaborações internacionais de 

investigadores portugueses, revelou uma enorme variedade de fatores, dificilmente captáveis 

apenas com recurso a abordagens sociométricas: a interação científica permite identificar 

novas ideias e caminhos; complementar capacidades; responder a necessidades de 

interdisciplinaridade; ganhar credibilidade ou entrar no circuito da comunidade científica 

internacional; motivações pessoais; pressões financeiras, institucionais ou de políticas 

públicas, entre outros.  

De igual modo, o facto de as publicações serem utilizadas como indicadores de avaliação do 

trabalho científico pode contribuir para que as razões que estão na sua origem sejam difusas e, 

por vezes, baseadas em estratégias e interesses pessoais, que estão para além da autoria 

científica propriamente dita:  

“Ficamos com dúvidas acerca das razões para ação. Estamos a fazer isto porque é 

importante, porque acreditamos nisso, porque vale a pena? Ou será que o fazemos 

porque será medido ou comparado? Porque dará uma boa imagem!” (Ball, 2003, p. 

220).  

Atendendo a estas limitações, importa destacar e esclarecer que, neste trabalho, as relações 

de coautoria são entendidas como um indicador sobre o modo como se produz e compõe a 

regulação autónoma, pelo facto de permitirem identificar outras instâncias de regulação que 
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não as institucionais; neste enquadramento, sublinho os seguintes pressupostos orientadores 

da análise e interpretação das relações de coautoria:  

 As relações de coautoria analisadas não esgotam nem refletem a diversidade dos modos e 

dinâmicas existentes de regulação autónoma; contudo, revelam indícios de relações e 

modalidades de colaboração dos investigadores; 

 As relações de coautoria são profundamente marcadas por um caráter conjuntural e 

contingencial da produção científica e podem assumir significados diferenciados. Muito 

embora a análise não incida sobre este aspeto em particular, importa sublinhar que, por 

exemplo, a organização de eventos científicos terá subjacente uma relação diferente da 

publicação de um artigo numa revista científica ou a assinatura conjunta de um estudante 

de doutoramento e o seu orientador. Do mesmo modo, as relações de coautoria 

analisadas podem até não ser as mais significativas que os investigadores estabelecem na 

medida em que dizem respeito a um recorte particular (as publicações mencionadas nos 

relatórios científicos); nesse sentido, podem traduzir com maior ou menor precisão as 

redes “reais” que os investigadores estabelecem.  

 As relações de coautoria serão exploradas atendendo ao seu potencial heurístico. A marca 

exploratória que caracteriza este exercício analítico reside no interesse em ilustrar modos 

de regulação autónoma; a análise será conduzida no sentido de revelar a coexistência e a 

sobreposição de diversos modos de regulação e em que medida as relações de coautoria 

são condicionadas pela pertença estruturas de regulação de controlo, as UIDCE. 

Em síntese, a opção pela coautoria para captar as relações entre os investigadores justifica-se 

pelas potencialidades analíticas que encerra, pese embora algumas limitações a que importará 

atender na discussão dos resultados obtidos. Trata-se de uma perspetiva sociocêntrica, no 

sentido em que a opção é olhar para uma rede de atores, e não para a rede de relações de um 

único ator, tendo definido a rede a partir de considerações teórico-metodológicas.  

 

2. A organização dos dados relativos aos autores, publicações e 

relações de coautoria 
Este ponto tem como objetivo descrever os procedimentos metodológicos que conduziram à 

organização dos dados dos autores, publicações e relações de coautoria e está dividido em 

dois tópicos. No primeiro tópico, justificarei o recurso aos relatórios científicos de 2007 das 

UIDCE enquanto fontes primordiais para o acesso aos dados relacionais dos investigadores. No 

segundo tópico, apresentarei os procedimentos desencadeados para a organização dos dados.  

 

2.1. Seleção das fontes: os relatórios científicos dos centros e unidades de I&D em 

Ciências e Políticas da Educação 

Tendo em vista a análise de relações de coautorias, a opção foi considerar os autores e as 

publicações que constam dos relatórios científicos de 2007 das UIDCE (para mais detalhes 

sobre as características dos relatórios científicos, ver Capítulo 6). Esta opção deveu-se a quatro 

razões centrais.  
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Em primeiro lugar, esta pareceu uma opção mais consistente metodologicamente, em 

contraste com a análise de artigos de uma revista científica; nesse caso, estaria mais sujeita a 

orientações resultantes de políticas editoriais que poderiam excluir autores com potencial 

interesse para a análise das relações da rede (Marsden, 2005). 

Em segundo lugar, a publicação científica no domínio da educação em Portugal padece ainda 

de uma certa fragilidade em termos de projetos editoriais92. Na maior parte dos casos trata-se 

de publicações bastante associadas a uma UIDCE, com algumas dificuldades em manter uma 

periodicidade de publicação e cujo acesso nem sempre é fácil.  

Em terceiro lugar, as publicações mencionadas são selecionadas pelos próprios investigadores. 

Poder-se-ia questionar que este constitui um espaço de alguma ambiguidade na medida em 

que estes documentos são produzidos para a avaliação da atividade científica da UIDCE, para 

efeitos de financiamento por parte da FCT. Porém, esta pareceu a opção mais interessante, até 

porque poderia revelar ou não indicadores sobre o modo como são ajustadas e apropriadas as 

orientações das políticas públicas de ciência da tutela nas UIDCE.  

Finalmente, em quarto lugar, e tal como indicado no Capítulo 3, a opção pela análise dos 

relatórios científicos do ano de 2007 justifica-se por ter sido esta a data de início do curso de 

formação avançada que sustenta esta investigação e de corresponder ao último relatório 

científico produzido pelas UIDCE no recorte temporal selecionado para o trabalho empírico da 

tese 93.  

Em junho de 2009 solicitei aos quinze coordenadores científicos das UIDCE que foram 

avaliadas pela FCT em 2007, o envio dos respetivos relatórios científicos, que incidiram sobre a 

atividade científica desenvolvida no triénio 2003/2006. Muito embora atendendo ao estatuto 

público dos relatórios científicos94, preferi pedir diretamente estes documentos às UIDCE e 

não à tutela, procurando desse modo dar a conhecer o trabalho de investigação em curso. O 

pedido foi efetuado através de correio eletrónico dirigido aos coordenadores científicos, sendo 

que até março de 2010 recolhi treze relatórios científicos, conforme se dá conta a tabela que 

se segue. 

  

                                                           
92  Ver, a este propósito, um levantamento conduzido por Ó  (2010).  

93 Recordo que o recorte temporal selecionado para o trabalho empírico inclui a década de 1960, marcada pelas 
primeiras medidas legislativas que conduziram à emergência de uma política pública de ciência, e termina em 2007, 
com a publicação da iniciativa “Compromisso com a Ciência para o Futuro de Portugal”.  

94 De acordo com informação prestada pela FCT, tratando-se de relatórios produzidos no âmbito do programa 
plurianual para efeitos de elegibilidade das UIDCE enquanto instituições públicas de investigação previstas no 
Decreto-Lei n.º 125/99, de 20 de abril, a informação que neles consta deve ser disponibilizada ao abrigo da Lei de 
Acesso e da Reutilização dos Documentos Administrativos Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto.  
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Tabela 34 Lista das UIDCE que enviaram o relatório científico de 2007 

UIDCE  

Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho (CEC-UM) √ 
Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde do Instituto Politécnico de Viseu (CEETS-IPV) - 
Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto (CIIE-UP) √ 
Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro (CIDTFF-UA) √ 
Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMA) √ 
Centro de Investigação em Educação da Universidade de Lisboa (CIE-UL) √ 
Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho (CIE-UM) √ 
Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora (CIEP-UE)  √ 
Centro de Investigação em Formação de Profissionais de Educação da Criança da Universidade do Minho (CIFPEC-UM) - 
Centro de Investigação Políticas e Ensino Superior da Fundação das Universidades Portuguesas (CIPES) √ 
Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da Escola Superior de Educação de Lisboa (CIEE-ESEL) √ 
Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação da Universidade de Aveiro (CCPSF-UA) 95 √ 
Unidade de I&D de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa (UIDCE-UL) √ 
Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento da Universidade Nova de Lisboa (UIED-UNL) √ 
Unidade I&D Observatório de Políticas de Educação e de Contextos Educativos (OPECE)  √ 

 

2.2. Organização dos dados  

Uma vez definidas as fontes dos dados para o estudo das relações entre os investigadores, 

houve a necessidade de organizá-los de forma a extrair a informação relativa aos autores, às 

publicações e às relações de coautoria. Para tal, centrei-me nos campos Publications in peer 

review journals e Other publications dos relatórios científicos onde se inscrevem as publicações 

de cada grupo de investigação. 

Uma vez perante a listagem de todas as publicações inscritas nos relatórios científicos, houve 

um primeiro trabalho de seleção e validação, tendo resultado desse processo a eliminação das 

publicações nas seguintes situações: 

 Publicações que surgiram referenciadas mais do que uma vez no mesmo relatório 

científico ou em relatórios científicos de outras UIDCE; 

 Publicações produzidas em grupos de investigação que, apesar de integrados em UIDCE, 

são de outras áreas científicas; refiro-me em concreto ao caso dos investigadores do 

Departamento de Psicologia e Artes Cénicas inscritos no CIEP-UE e os investigadores do 

grupo Study Center Exercise and Health do OPECE;  

 Publicações em que não foi possível aferir a natureza da relação de pelo menos um autor 

à UIDCE a que a publicação surge associada (casos em que o autor não era membro 

doutorado elegível da UIDCE, não foi identificado como colaborador da UIDCE ou, através 

de uma pesquisa mais aprofundada nos sítios das UIDCE ou instituições de acolhimento, 

como aluno ou bolseiro de investigação ou doutoramento da UIDCE ou respetiva 

instituição de acolhimento).  

Num segundo momento produzi duas listagens validadas: uma com todos os autores e outra 

com todas as publicações que constam nos relatórios científicos. Estas listagens deram origem 

a três matrizes de dados: uma relativa aos atributos dos autores, outra relativa aos atributos 

das publicações e, finalmente, uma outra matriz relativa às relações de coautoria. 

                                                           
95 Recordo que no programa plurianual de financiamento da FCT lançado em 2002, este centro e unidade de I&D 
tinha a designação Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação da Universidade de Aveiro, 
tendo no programa plurianual de financiamento da FCT lançado em 2006 adotado a designação Centro de 
Investigação em Educação e Ciências do Comportamento da Universidade de Aveiro.  

http://www.fct.mctes.pt/unidades/08/unidade.asp?uid=1A0B39C7-118C-4BB4-84A9-BFC0FE1E5E57
http://www.fct.mctes.pt/unidades/index.asp?p=3&u=644
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2.2.1. Matriz dos autores  

A matriz relativa aos atributos dos autores foi construída tendo em conta os dados constantes 

nos relatórios científicos, mas também a base de dados das UIDCE da FCT relativa a 2007 e, 

quando necessário, os sítios da internet dos respetivos autores ou UIDCE. Os dados relativos 

aos autores foram categorizados de acordo com os seguintes atributos:  

 Nome, ao qual foi atribuído um código de identificação único;  

 País;  

 Género;  

 Categoria ou situação profissional;  

 UIDCE cujo relatório científico integra a publicação do autor;  

 UIDCE de pertença do autor ou a que está associado (incluindo bolseiros de investigação, 

bolseiros de doutoramento, bolseiros de pós-doutoramento, doutorandos e 

colaboradores);  

 Grupo de investigação cujo relatório científico integra a publicação do autor;  

 Instituição profissional de pertença.  

A propósito desta categorização importa fazer algumas especificações.  

Optei por manter em reserva o nome dos autores, utilizando um código de identificação único. 

Muito embora não garanta o anonimato, considerando que as publicações são, por natureza 

do domínio público, procurei evitar uma interpretação abusiva dos dados relativos aos autores 

por parte de terceiros, assim como de uma excessiva pessoalização e focalização no nome da 

pessoa dos autores envolvidos.  

No que respeita ao “país”, assinalei a nacionalidade do autor; nos casos em que não foi 

possível determinar esse dado, a opção consistiu em introduzir o país correspondente à sua 

instituição profissional de pertença. A categoria ou situação profissional dos autores foi 

classificada de acordo com dezassete itens, tendo em conta os casos observados e tal como se 

explicita na tabela que se segue.  

Tabela 35 Categoria ou situação profissional dos autores  

 

 

1. Professor catedrático  
2. Professor associado com agregação 
3. Professor associado 
4. Professor auxiliar com agregação 
5. Professor auxiliar 
6. Investigador auxiliar 
7. Assistente 
8. Doutorando 
9. Bolseiro de doutoramento ou de investigação 
10. Bolseiro de pós-doutoramento 
11. Professor adjunto  
12. Professor coordenador  
13. Professor do ensino superior estrangeiro  
14. Docente do ensino básico e secundário 
15. Educador de infância 
16. Técnico/ Consultor 
17. Desconhecido 
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Para cada autor foi atribuída uma única categoria ou situação profissional, muito embora 

pudesse existir em alguns casos sobreposição de categorias. Importa por isso referir os 

critérios utilizados na atribuição de uma categoria ou situação profissional dos autores. No 

caso dos docentes do ensino superior, essa categoria foi determinada considerando a 

designação adotada na própria publicação ou nas páginas institucionais da respetiva UIDCE ou 

instituição do ensino superior.  

No caso dos “bolseiros” ou docentes do ensino básico ou secundário e educadoras de infância, 

a opção consistiu em utilizar a categoria mencionada no relatório científico; se esta informação 

não estivesse disponível no relatório científico, a opção consistiu em consultar as páginas das 

UIDCE cujo relatório científico integra a publicação do autor. Este procedimento mostrou-se 

suficiente na maior parte dos casos, tendo ainda, em situações residuais, sido consultada a 

publicação, aferindo a existência de um espaço dedicado à apresentação dos autores.  

A categoria “técnicos ou consultores” foi atribuída a autores cuja atividade principal não está 

relacionada com a docência nos vários níveis do sistema de ensino (níveis superior, secundário 

e básico). Esta categoria foi determinada de forma semelhante àquela que presidiu a 

determinação dos “bolseiros”: comecei por averiguar a informação disponível no relatório 

científico; caso não estivesse disponível, verificava a página da UIDCE cujo relatório científico 

integrava a publicação do autor e, em último recurso, procurava ainda a apresentação do 

autor na respetiva publicação. A título de exemplo de autores categorizados com a categoria 

“técnico/consultor”, menciono as seguintes agências ou ocupações: “Agência de Saúde 

Pública”, “Gabinete de Avaliação e Qualidade do Ensino da Universidade”, “Psicóloga”; 

“Representante do Centro Social e Paroquial” ou “Assistente Social”.  

Para efeitos do estudo das relações de coautoria, houve a necessidade de reduzir as categorias 

profissionais, com o objetivo de tornar mais legíveis os fenómenos em análise. Desse modo, as 

categorias profissionais foram agregadas em designações de “circunstância”, mais ou menos 

convencionais, conforme a tabela que se segue em “investigadores seniores”, “investigadores” 

e “investigadores juniores”.  

Tabela 36 Agregação das categorias profissionais dos autores para análise das relações de coautoria 

Categorias profissionais Categoria profissional utilizada para análise 
das relações de coautoria 

Professores catedráticos, associados do ensino superior universitário 
Professores coordenadores do ensino superior politécnico 

“Investigadores seniores” 

Professores auxiliares do ensino superior universitário 
Professores adjuntos do ensino superior politécnico 

“Investigadores”  

Bolseiros de investigação (inclui assistentes, bolseiros de 
doutoramento ou pós-doutoramento)  

“Investigadores juniores” 

Docente do ensino básico e secundário Docente do ensino básico e secundário 

Educador de infância Educador de infância 

Técnico/ Consultor Técnico/ Consultor 

Desconhecido Desconhecido 

 

Houve ainda necessidade de averiguar a área científica de autores não associados a uma 

UIDCE mas com filiações noutras instituições de ensino e investigação. Nesses casos, realizei 

uma pesquisa a páginas pessoais ou das instituições de ensino superior a que estes autores 
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estavam associados, procurando determinar uma área preferencial de investigação. Para este 

efeito, através de um processo indutivo, estabeleci as seguintes categorias para as áreas 

científicas destes autores:  

 Ciências da vida e da saúde; 

 Ciências sociais e jurídicas; 

 Engenharia e tecnologia; 

 Psicologia; 

 Física, química e geologia; 

 Matemática; 

 Economia e gestão; 

 História e humanidades; 

 Comunicação e multimédia; 

 Outro; 

 Desconhecido. 

No que se refere à instituição profissional de pertença dos autores não associados a uma 

UIDCE, optei com considerar o seguinte esquema de categorização: 

 A UIDCE e o grupo de investigação de pertença do autor para o caso dos docentes do 

ensino superior e “bolseiros”;  

 “Instituição de ensino ou investigação estrangeira” para o caso dos autores investigadores 

ou docentes do ensino superior não nacionais;  

 “Escolas do ensino básico e secundário ou jardins de infância” para os educadores e 

professores;  

 Outra instituição para os “técnicos/ consultores”.  

A tabela que se segue exemplifica a estrutura da matriz dos autores (Anexo 7).  

Tabela 37 Exemplo de matriz dos atributos de autores 

 Atributo 1 Atributo 2 Atributo X 

Autor 1    
Autor 2    
Autor X    

 

2.2.2. Matriz das publicações 

Na matriz relativa às publicações incluí a informação básica constante nos relatórios 

científicos. Esta informação foi organizada nos seguintes atributos:  

 Título, ao qual foi atribuído um código de identificação único;  

 UIDCE cujo relatório científico integra a publicação;  

 Tipo de publicação: atas de eventos científicos publicadas no território nacional; atas 

de eventos científicos publicadas no estrangeiro; artigos publicados em revistas 

editadas no território nacional; artigos publicados em revistas editadas no estrangeiro; 

capítulos de livros publicados no território nacional; capítulos de livros publicados no 

estrangeiro; livro publicado no território nacional; livro publicado no estrangeiro.   
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A tabela seguinte ilustra a estrutura da matriz dos atributos das publicações (Anexo 8).  

Tabela 38 Exemplo de matriz dos atributos das publicações 

 Atributo 1 Atributo 2 Atributo X 

Artigo 1    
Artigo 2    
Artigo X    

 

2.2.3. Matriz das coautorias 

Finalmente, a matriz das coautorias cruzava publicações com os respetivos autores. A tabela 

que se segue exemplifica a estrutura da matriz de coautorias construída para a análise.  

Tabela 39 Exemplo de matriz de coautorias 

 Autor X Autor Y 

Artigo 1   
Artigo 2   
Artigo X   

 

Esta disposição dos dados relacionais configura uma “matriz de dois modos”, ou seja, a 

coautoria é considerada como um evento social em que dois ou mais autores participam. Esta 

é a abordagem mais comum em análise de redes, uma vez que inclui os investigadores e a sua 

produção científica (Newman, 2001).  

A propósito da utilização das “matrizes de dois modos” reside um interessante debate sobre as 

metodologias de análise de redes sociais, em particular em redor das coautorias. Alguns 

especialistas optam por considerar a coautoria enquanto um atributo de um autor e, nesse 

caso, o investigador produz “matrizes de um modo”, isto é, matrizes de dados que relacionam 

autores com autores. No entanto, para outros analistas de redes sociais, esta opção implica a 

perda dos atributos dos próprios eventos, o que poderá empobrecer o potencial explicativo da 

constituição das redes (Jahn, 2005). Por isso, a opção mais frequente consiste em construir 

“matrizes de dois modos” que são convertidas em “matrizes de um modo” e analisadas em 

separado (Everett & Borgatti, 2005), tendo sido esse o procedimento adotado neste estudo. 

Foram então criadas duas novas matrizes de um modo, uma que relaciona os autores e a outra 

que associa as publicações. Seguindo os procedimentos metodológicos mais comuns e com 

vista à aplicação das medidas de análise de redes, as matrizes foram dicotomizadas, isolando a 

frequência das coautorias e assinalando apenas a sua presença ou ausência (também 

designadas de matrizes não direcionadas). Esta opção justifica-se na medida em que considerei 

que bastaria a existência de uma publicação assinada em coautoria para assinalar a 

colaboração científica entre os investigadores. Resta acrescentar que me centrei apenas na 

matriz dicotomizada dos autores, o que se mostrou adequado para atingir os objetivos 

delineados para este exercício analítico.  
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3. Os procedimentos e as medidas de análise de relações de coautoria 
Uma vez dispondo dos dados relativos aos autores, publicações e relações de coautoria, 

conforme descrito no ponto anterior, desencadeei dois procedimentos de análise.  

Um primeiro procedimento consistiu na contagem de frequências absolutas e relativas dos 

dados referentes aos autores e às publicações, destinado a obter informação geral sobre as 

suas características.  

O segundo procedimento consistiu na análise das relações de coautoria propriamente ditas, 

recorrendo a softwares específicos para esse efeito, de que darei conta mais adiante, e 

obedeceu a duas orientações centrais: em primeiro lugar, caracterizar a estrutura das relações 

de coautoria; em segundo lugar, identificar o posicionamento dos autores na estrutura das 

relações, localizando atores com papel mais relevante e grupos de investigadores mais coesos 

entre si. Estas duas orientações conduziram à seleção e aplicação das seguintes medidas que, 

de resto, são as mais frequentemente utilizadas para a análise de relações de coautoria: 

densidade, centralidade, configurações específicas (díades, tríades ou estrelas) e a existência 

de subgrupos e cliques.  

Nos pontos que se seguem farei uma apresentação sucinta do significado de cada uma destas 

medidas, contextualizando a sua importância na análise das relações de coautoria neste 

estudo. A tabela que se segue sintetiza os procedimentos e as medidas utilizadas.  

Tabela 40 Quadro síntese da análise das relações de coautoria 

Objetivos Procedimentos de análise 

Caracterizar os autores e as 
publicações que constam nos 
relatórios científicos 

Análise dos atributos das publicações 
e dos autores 

Estatística descritiva com contagem de 
frequências relativas e absolutas dos atributos 
das publicações e dos autores 

Caracterizar a coesão das 
relações de coautoria  

Cálculo da densidade das relações de 
coautoria 

Contagem dos valores bibliométricos (autores, 
artigos e ligações); relação entre as ligações 
existentes e todas as ligações possíveis 

Averiguar a existência de 
atores com posições de relevo 
nas relações de coautoria 

Cálculo da centralidade dos atores Cálculo do grau: ligações diretas estabelecidas 
por cada ator (degree) 

Cálculo da intermediação (betwenness): 
frequência com que o ator se situa nos 
caminhos mais curtos (geodésicos) entre os 
outros atores 

Cálculo da proximidade (closeness): a soma 
das distâncias (caminhos geodésicos) de um 
ator para todos os outros  

Identificar configurações 
emergentes das relações de 
coautoria 

Cálculo da existência de subgrupos 
coesos  

Cálculo da existência de cliques para averiguar 
a presença de grupos altamente coesos e/ou 
grupos secundários de caráter menos 
estruturado 

 Cálculo de díades, tríades ou estrelas Cálculo de díades, tríades ou estrelas através 
modelo exponential random graph (p*) 

Nota: Procedimentos de análise adaptados de Scott (2000) e Robins, Pattison, Kalish, & Lusher (2007).  
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3.1. A densidade 

Para caracterizar a estrutura global das relações de coautoria, comecei por calcular a 

densidade das relações, ou seja, a proporção de todas as relações possíveis face às relações 

que ocorrem nas relações em estudo (Hanneman & Riddle, 2005).  

A propósito da utilização da medida de densidade alguns autores chamam a atenção para o 

facto de existir um limite para a criação e manutenção de relações, considerando que o 

estabelecimento de novas relações pode ser consumidor de tempo e revelar-se pouco 

compensatório. Nesse sentido, a densidade de uma rede de relações poderá estar 

condicionada pelo tipo de relações que são estabelecidas e o esforço necessário para as 

manter (Scott, 2000). No estudo das relações de coautoria, a densidade será usada como um 

indicador global da distribuição das relações de coautoria, assumindo que a colaboração 

científica implica o estabelecimento de uma relação de envolvimento ativo por parte dos 

autores.  

Convém ainda precisar a análise relativa aos autores que não estabeleceram qualquer 

coautoria nas publicações constantes nos relatórios científicos. Apesar de constituírem “casos 

isolados”, estes autores foram considerados para a análise dos dados de caracterização geral 

dos autores e publicações, mas também na análise dos dados relacionais, por dois motivos 

centrais.  

Em primeiro lugar, caso não considerasse estes autores estaria a introduzir uma seleção 

artificial da população dos autores e das publicações. Pelo contrário, procurei manter-me a 

mais próxima possível das opções dos investigadores, atendendo ao facto de serem os 

próprios a selecionar as publicações que entendem incluir nos relatórios científicos.  

Em segundo lugar, tal como advertem Hanneman & Riddle (2005), a presença e número de 

casos isolados pode constituir uma importante característica das populações em estudo. De 

facto, tanto a opção pela assinatura individual como pela assinatura coletiva constitui um 

indicador da ação estratégica destes investigadores.  

 

3.2. Medidas de centralidade 

Segundo Freeman (1979), a centralidade permite aferir a importância que determinados 

atores assumem na rede e pode ser calculada, nomeadamente, através do grau (degree), 

intermediação (betwenness) ou proximidade (closeness).  

O grau diz respeito às ligações diretas que são estabelecidas entre os atores e calcula-se 

somando o número total das ligações adjacentes de um ator. Quando maior for o número de 

ligações diretas que um ator estabelece, maior será o seu grau (degree) na rede de relações. 

No caso concreto das relações de coautoria, um ator de grau elevado, para além de significar 

que assina os seus trabalhos preferencialmente em coletivo, também poderá indicar que se 

trata de um ator com elevada atividade de publicação ou detentor de um estatuto especial em 

relação aos restantes atores (idem).  

A intermediação e a proximidade são calculadas com base em ligações indiretas que os atores 

estabelecem. A medida de intermediação (betwenness) calcula a frequência com que o ator se 



Capítulo 7 | Metodologia e construção do objeto empírico 

230 

situa nos caminhos geodésicos mais curtos entre todos os outros atores. Um investigador com 

elevada intermediação assume-se com um broker que medeia a circulação de conhecimento 

na rede e investigadores separados ou isolados. No que se refere à proximidade (closeness), 

esta medida indica quão perto o ator está de todos os outros atores e é calculada pela soma 

das distâncias de um ator em relação a todos outros (Hanneman & Riddle, 2005).  

Recorrendo a uma rede hipotética que designou de kite structure, Krackhardt (1990) ilustra de 

modo exemplar como, numa pequena rede, se podem observar atores com centralidade 

elevada ainda que por motivações diferentes, tal como exemplificado na Figura 6. 

Figura 6 Kite structure por Krackhardt (1990) 

 

Nesta pequena rede, o ator com grau de centralidade mais elevado é o D, porque é aquele que 

estabelece mais ligações; os atores F e G são aqueles que têm maior proximidade em relação a 

todos os atores da rede; finalmente, o ator H é o que tem intermediação mais elevada. A 

análise das relações de coautoria incluiu a identificação dos atores com um papel mais 

relevante atendendo ao cálculo destas medidas de centralidade.  

 

3.3. Configurações específicas: díades, tríades e estrelas 

As relações de coautoria foram primeiro interrogadas no sentido de averiguar se na sua origem 

estariam relações baseadas em díades, tríades e estrelas, que constituem configurações de 

relações de nível micro e de vizinhança entre dois ou três atores. A Figura 7 dá conta das 

configurações básicas de díades, tríades ou estrelas para dados relacionais orientados, ou seja, 

para dados com um determinado valor ou quantificação (directed network) e dados não 

orientados (non- directed network).  

Figura 7 Configurações e parâmetros para Markov random graph models  

 

Fonte: Robins, Pattison, Kalish, & Lusher, 2007 
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O estudo da existência destas configurações específicas está associado à utilização dos 

modelos exponential random graph (p*) que visam, genericamente, validar estatisticamente 

quais os processos subjacentes ao estabelecimento de relações: contrariando a hipótese de 

aleatoriedade do estabelecimento de relações, estes modelos assumem que as ligações de 

uma rede são interdependentes (Robins, Pattison, Kalish, & Lusher, 2007). Nesse sentido, as 

configurações que as relações assumem traduzem processos sociais, sendo possível apontar 

que, a título de exemplo:  

 A “estrela” que representa a popularidade de um ator em relação aos restantes;  

 A “díade” que significa a reciprocidade de relações entre dois atores (se A estabelece 

uma relação com B, qual a probabilidade de B devolver a relação);  

 A “tríade” que representa a transitividade, ou seja, se A e B têm uma ligação e B e C 

têm outra, então existe a probabilidade de A e C virem a estabelecer uma ligação.  

Muito embora não tenha introduzido a orientação nos dados relacionais em análise, 

assumindo que bastava um estabelecimento de uma coautoria para assinalar a existência de 

uma relação de colaboração científica, procurarei identificar estas configurações específicas, 

com o objetivo de averiguar a existência de pequenos grupos de autores que estabelecem 

relações preferenciais.  

O cálculo de díades, tríades ou estrelas foi conduzido através do software PNet e, tendo como 

referência o exponential random graph (p*), demonstrou que não existem nas relações de 

coautoria em análise mais configurações de relações de nível micro e de vizinhança do que 

seria de esperar.  

Caixa 23 Estimation Result for Network 

Estimation Result for Network SUMMARY (parameter, standard error, t-statistics) 
NOTE: t-statistics = (observation - sample mean)/standard error 
effects estimates stderr t-ratio 
edge -4.899272 0.12155 -1.61883  
2-star -0.000810 0.01184 668.20341 
Triangle 0.279544                  0.17188 189.02783 

 

As configurações mais pequenas de relações entre os autores não parecem explicar o 

estabelecimento de relações entre os investigadores, considerando que as estimativas dos 

valores relativos à presença de estrelas (2-star) ou díades (edge) são negativos ou próximos de 

zero no caso das tríades (triangle). Abandonada a procura de microconfigurações que 

obedecessem a esta abordagem, o procedimento recorrendo aos subgrupos e cliques de 

autores ganhou maior fôlego e protagonismo no exercício analítico das relações de coautoria.  

 

3.4. Subgrupos e Cliques  

Uma das preocupações centrais da análise de dados relacionais prende-se com a tentativa de 

identificar grupos mais coesos de atores numa determinada rede (Scott, 2000). Por detrás 

desta abordagem está a tentativa de explicar o estabelecimento de relações preferenciais 

entre determinados atores baseadas na partilha de comportamentos ou atributos 

semelhantes, bem como na capacidade de ação coletiva de um determinado grupo.  
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Para este efeito, o investigador pode decidir entre dois tipos de abordagens. Numa primeira 

abordagem, de tipo botton-up, o investigador procura fazer emergir das relações em análise 

subgrupos mais coesos de atores. Numa segunda abordagem, de tipo top-down, o investigador 

toma como ponto de referência o conjunto de relações em análise e procura por 

subestruturas. Neste caso, o investigador centra-se em componentes, ou seja, em conjuntos 

de nós ligados entre si através de ligações correntes contínuas de ligações. Nesse sentido, uma 

rede de relações densamente conectada corresponde a uma única componente (Borgatti, 

Everett, & Freeman, 2002).  

Contudo, considerando que as redes de relações mais frequentemente observadas são 

compostas por vários grupos e pontos isolados, neste estudo a opção consistiu em seguir a 

primeira abordagem, procurando identificar grupos emergentes de atores. As cliques podem 

ser definidas como conjuntos de atores adjacentes em que todos os elementos estabelecem 

ligações diretas entre si (Scott, 2000). Esta definição de cliques, que implica a conexão máxima 

entre um subgrupo de atores, pode ser demasiado restritiva para a análise de certo tipo de 

relações. Nesse sentido, é aceitável a utilização de um conceito um pouco mais flexível de 

clique, admitindo que um ator pode ser membro da clique se estiver ligado a outro ator a uma 

distância mínima; neste caso, a designação 2-clique representa justamente um conjunto de 

atores que admite elementos com ligações indiretas ou intermediadas (Hanneman & Riddle, 

2005). No estudo das relações de coautoria considerei a existência de 2-cliques, atendendo a 

que a natureza da colaboração científica poderá admitir uma flexibilidade na pertença a um 

subgrupo de investigadores.  

Este procedimento demonstrou-se central na condução do exercício analítico das relações de 

coautoria que se tornou possível a identificação de cento e trinta e quatro 2-cliques, das quais 

vinte e cinco não foram consideradas como válidas para esta análise, devido a fenómenos de 

overlapping, um fenómeno relativamente comum em que as cliques se sobrepõem (Lima, 

2000), com atores que se repetem em mais do que uma clique, resultando em informação 

redundante.   

O trabalho seguinte consistiu em analisar detalhadamente as 2-cliques identificadas no sentido 

de procurar as características comuns aos atores que as compunham, ou seja, encontrar uma 

lógica que explicasse a associação desses atores nestes grupos mais coesos. Para tal, centrei-

me na análise combinada de cinco características essenciais: 

 Dimensão, considerando redes de pequena dimensão (de cinco ou menos autores), média 

dimensão (entre seis e dez autores) e grande dimensão (onze ou mais autores);  

 Composição, pelo estudo das categorias profissionais dos autores;  

 Grau de internacionalização, pela verificação da presença de autores estrangeiros; 

 UIDCE cujo relatório científico integra a publicação do autor;  

 Instituição profissional de pertença: UIDCE (de pertença do autor ou a que está associado 

para o caso dos docentes do ensino superior, bolseiros de investigação, bolseiros de 

doutoramento, bolseiros de pós-doutoramento, doutorandos e colaboradores), 

instituição de ensino ou investigação estrangeira, escolas do ensino básico e secundário 

ou outra instituição.  
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Este procedimento permitiu a identificação de sessenta e duas redes de investigadores de 

dimensões, composições, grau de internacionalização e pertenças institucionais variáveis, 

como darei conta no capítulo seguinte (Anexo 9).  

 

4. A utilização de software na análise das relações de coautoria  
Para a análise das relações de coautoria recorri a softwares especificamente vocacionados 

para a análise das redes sociais, uma opção muito comum para o tratamento de dados 

relacionais. De facto, desde o aparecimento das primeiras versões nos finais dos anos 1950 até 

à atualidade, os programas de tratamento e de visualização de dados relacionais têm evoluído 

no sentido de permitir análises progressivamente mais sofisticadas. De resto, para alguns 

autores é precisamente no potencial destas ferramentas que reside a chave para o 

desenvolvimento e afirmação da análise de redes sociais (Freeman, 2004).  

Este ponto tem como objetivo dar conta das opções relativas a cada um dos softwares 

utilizados, atendendo ao enquadramento metodológico e às questões exploratórias definidas 

para a análise das relações de coautoria.  

A lista de programas disponíveis para tratamento e análise de dados relacionais é bastante 

extensa e inclui múltiplas possibilidades analíticas (International Network for Social Network, 

2010). Para o presente estudo recorri a três softwares: para a análise estrutural das relações 

utilizei o UCINet (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002); para validar estatisticamente algumas 

medidas de análise recorri ao PNet (Robins, Pattison, Kalish, & Lusher, 2007); e, finalmente, 

para a visualização das relações de coautoria mobilizei o NetDraw.  

O recurso ao UCINet permitiu cálculo das medidas de centralidade e densidade e a verificação 

da existência de subgrupos coesos, as cliques, donde resultou uma caracterização geral da 

estrutura das relações de coautoria. Através da introdução das matrizes dos autores, das 

publicações e das coautorias no UCINet, foi possível identificar atores que se destacavam pelo 

seu grau de centralidade ou pela sua elevada intermediação, assim como detetar a presença 

de grupos mais coesos de investigadores. Para explicar o que estava na origem destes 

resultados, e consequentemente, o que poderia explicar o estabelecimento de determinadas 

relações, desencadeei dois procedimentos a que corresponderam dois momentos distintos.  

Num primeiro momento recorri ao PNet [Program for the Simulation and Estimation of 

Exponential Random Graph (p*) Models]. Este programa permite validar estatisticamente 

modelos e configurações que explicam a criação e expansão das relações sociais. Através da 

sua utilização, procurei confirmar os valores obtidos sobre a densidade das relações bem como 

averiguar a existência de configurações preferenciais nas relações de coautoria, 

nomeadamente de díades, tríades ou estrelas. Tal como referi anteriormente neste capítulo, 

através do PNet pude concluir que as relações de coautoria em análise não se estabeleciam de 

acordo com essas configurações preferenciais. 

Num segundo momento, centrei a análise nos atributos dos autores para averiguar em que 

medida essas características individuais estariam na origem do estabelecimento das relações 

coautoria. Para tal, recorri ao NetDraw, um software de visualização de redes sociais que se 
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encontra disponível no UCINet. A representação gráfica de uma rede de relações pode sugerir 

imediatamente algumas das características mais significativas da sua estrutura e, nesse 

sentido, os programas que permitem essa visualização podem trazem um importante 

contributo para o estudo das redes (Hanneman & Riddle, 2005).  
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Capítulo 8 

Autores, publicações e relações de coautoria 
 

Este capítulo visa apresentar e discutir os resultados relativos ao exercício analítico sobre as 

relações de coautoria das publicações que constam nos treze relatórios científicos de 2007 das 

UIDCE a que tive acesso.  

Como referi no Capítulo 7, o estudo das relações de coautoria foi conduzido no sentido de 

construir um objeto empírico que se constituísse como um indicador do modo como se produz 

e compõe a regulação autónoma, assumindo uma dupla função: em primeiro lugar, verificar a 

emergência de processos de regulação autónoma resultantes de redes de investigadores; em 

segundo lugar, estudar em que medida estas configurações são condicionadas pela pertença 

às UIDCE, enquanto estruturas de regulação de controlo.  

Procurarei demonstrar ao longo do capítulo que o estudo das relações de coautoria contém 

um potencial considerável, enquanto indicador da coexistência de processos de regulação 

autónoma com modos de regulação de controlo. Para comprovar esta afirmação, tentarei dar 

conta de duas conclusões essenciais a retirar deste exercício analítico, a saber: (i) o estudo das 

relações de coautoria evidenciou a existência de redes de investigadores, cuja complexidade e 

variedade das configurações não se esgota nas fronteiras institucionais das UIDCE e, 

simultaneamente, (ii) a análise das relações de coautoria mostrou a importância das UIDCE 

como estruturas de regulação de controlo. Estes dois fenómenos não são contraditórios; pelo 

contrário, eles constituem um sinal do caráter multirregulado do objeto de estudo, as políticas 

de investigação educacional.  

De facto, o estudo das relações de coautoria possibilitou a identificação de redes de 

investigadores que se caracterizam por uma considerável variedade em termos de dimensões, 

grau de internacionalização e composição no que respeita às categorias, situações e pertenças 

institucionais e profissionais dos autores que as compõem: redes com pequenas e grandes 

dimensões, redes preferencialmente internacionais ou redes compostas apenas por autores 

nacionais, redes que se constroem em torno de um “investigador sénior”, redes compostas 

exclusivamente por docentes do ensino superior e redes que incluem docentes do ensino 

básico e secundário, só para mencionar alguns exemplos. A expressão multicomposta das 

redes de investigadores identificadas suscita a discussão sobre a existência de múltiplos modos 

de regulação autónoma que não coincidem com as fronteiras institucionais das UIDCE e que 

concedem um caráter híbrido às políticas públicas.  

No entanto, esta paisagem mesclada de redes de investigadores, não exclui as UIDCE como 

estruturas de regulação de controlo. Desde logo, evoco o seu papel no contexto de regulação 

institucional, por parte do Estado, conforme descrito no Capítulo 6. Mas, no âmbito desde 

exercício analítico, importa referir a observação de diferenças, por vezes assinaláveis, entre as 

características as publicações e autores que integram os diferentes relatórios científicos das 

UIDCE. Estas diferenças serão discutidas enquanto indicadores de que as UIDCE, apesar de se 

constituírem como estruturas de regulação de controlo, não constituem uma réplica da 
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determinação legal e, pelo contrário, são lugar de construção de políticas próprias que as 

fazem distinguir entre si.  

Para dar conta dos resultados do exercício analítico das relações de coautoria e das reflexões 

que suscitaram, organizei este capítulo em três pontos. No primeiro ponto descreverei as 

características centrais dos autores e das publicações constantes nos relatórios científicos.  

No segundo ponto apresentarei os resultados da análise das relações de coautoria, visando 

responder a três questões centrais: como se caracteriza a coesão das relações de coautoria, 

descrevendo a densidade das relações entre os investigadores; como se posicionam os autores 

nas relações de coautoria, em que procurarei identificar autores com um papel mais relevante 

nas relações; quais as configurações que emergem das relações de coautoria, onde analisarei a 

presença de grupos mais coesos de investigadores - as redes de investigadores - procurando 

analisar os motivos que justificam a sua existência em função da análise da dimensão, grau de 

internacionalização e composição no que respeita às categorias, situações e pertenças 

institucionais e profissionais dos autores que as constituem.  

Finalmente, no terceiro ponto, farei a discussão dos resultados obtidos atendendo a duas 

dimensões. Por um lado, procurarei refletir sobre a pertinência e validade deste exercício 

analítico e o potencial da análise das relações de coautoria enquanto indicador da existência 

de modos de regulação autónoma. Por outro lado, irei discutir o papel das redes de 

investigadores e das UIDCE na regulação de controlo.  

Antes de proceder à apresentação dos resultados do exercício analítico das relações de 

coautoria, gostaria de tecer três precisões. Em primeiro lugar, recorrerei com frequência à 

expressão “UIDCE” para me referir aos autores ou publicações que integram o relatório 

científico de uma determinada UIDCE. As menções no texto às UIDCE são sempre produzidas 

atendendo unicamente aos dados recolhidos no âmbito deste exercício analítico, não 

pretendendo caracterizar ou descrever os centros ou unidades de I&D na sua totalidade. Em 

segundo lugar, a apresentação das características dos autores e das publicações seguida das 

relações entre os investigadores não traduz necessariamente um processo sequencial da 

investigação; se assim fosse, estaria a comprometer um fundamento das abordagens das redes 

sociais, começando pela categorização prévia dos dados. Na verdade, a categorização e a 

análise das relações foram sendo trabalhadas em simultâneo. Em terceiro lugar, a 

apresentação das caraterísticas dos autores e publicações poderá, só por si, constituir material 

empírico interessante para melhor conhecer atores e artefactos envolvidos nas políticas de 

investigação educacional.  

 

1. Análise morfológica dos autores e publicações 
Neste ponto irei debruçar-me sobre as principais características dos autores e das publicações 

que constam nos relatórios científicos de 2007 das UIDCE. Começo por referir que foram 

identificados seiscentos e noventa autores e oitocentas e trinta e duas publicações. A tabela 

que se segue dá conta da distribuição dos autores em função da sua pertença institucional. 
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Tabela 41 Autores por pertença institucional  

Pertença institucional dos autores Autores 

Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho (CEC-UM) 14 
Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto (CIIE-UP) 56 
Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro (CIDTFF-UA) 39 
Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMA) 18 
Centro de Investigação em Educação da Universidade de Lisboa (CIE-UL) 53 
Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho (CIE-UM)  58 
Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora (CIEP-UE) 15 
Centro de Investigação Políticas e Ensino Superior da Fundação das Universidades Portuguesas (CIPES) 13 
Centro Interdisciplinar de Estudos Educacionais da Escola Superior de Educação de Lisboa (CIEE-ESEL)  23 
Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação da Universidade de Aveiro (CCPSF-UA) 41 
Unidade de I&D de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa (UIDCE-UL) 33 
Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento da Universidade Nova de Lisboa (UIED-UNL) 22 
Unidade I&D Observatório de Políticas de Educação e de Contextos Educativos (OPECE)  27 
Subtotal  412 
Autores com filiação noutra instituição de ensino ou I&D nacional 1) 83 
Autores com filiação noutra instituição de ensino ou I&D internacional 108 
Autores sem filiação numa instituição de I&D 87 
Subtotal 278 
Total 690 
Notas: 1) Inclui cinco autores do Centro de Investigação em Formação de Profissionais de Educação da Criança da Universidade do Minho cujo 

relatório Científico não tive acesso, mas que foram mencionados como coautores nas publicações em análise.  

 

Uma primeira leitura global desta tabela permite constatar que 39,5% dos autores das 

publicações que constam dos relatórios científicos não estão inscritos numa UIDCE (o que 

corresponde a duzentos e setenta e três autores classificados na tabela como detendo outra 

pertença institucional e retirando os autores do CIFPEC-UM).  

A tabela seguinte mostra a distribuição das publicações que integram os relatórios científicos 

das treze UIDCE a que tive acesso.  

Tabela 42 Publicações por UIDCE em cujo relatório científico foram integradas 

UIDCE Publicações 

CEC-UM 34 
CIIE-UP 123 
CIDTFF-UA 51 
CIE-UMA 29 
CIE-UL 83 
CIE-UM 68 
CIEP-UE 27 
CIPES 60 
CIEE-ESEL 45 
CCPSF-UA 73 
UIDCE-UL 103 
UIED-UNL 38 
OPECE 98 
Total  832 

 

Nos pontos seguintes analisarei com maior detalhe os dados relativos aos autores e às 

publicações.  
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1.1. Características gerais dos autores 

Neste ponto irei caracterizar os autores que integram os relatórios científicos, centrando-me 

nos seguintes atributos: género, categoria profissional, nacionalidade, UIDCE de pertença96.  

A população em análise é composta por seiscentos e noventa autores com uma predominância 

do género feminino, considerando que 57,9% são mulheres. No que se refere à categoria e 

situação profissional, 84,9% dos autores estão associados de alguma forma ao ensino superior 

universitário (nacional ou estrangeiro) ou ensino superior politécnico. É importante observar a 

participação de “bolseiros” e doutorandos que, no seu conjunto, correspondem a 12% dos 

autores. Devo também sublinhar que 9,4% dos autores são docentes do ensino básico e 

secundário ou educadores de infância. Muito embora numa percentagem muito reduzida, 

assinalo ainda a presença de técnicos ou consultores enquanto autores das publicações em 

análise (2,8%).  

Tabela 43 Distribuição dos autores por categoria e situação profissional  

Ensino Superior  
Universitário 75,9% 

Assistente 4,3% 
Professor auxiliar 22,6% 
Investigador auxiliar 1,7% 
Professor auxiliar com agregação 0,3% 
Professor associado 9,6% 
Professor associado com agregação 1,2% 
Professor catedrático 6,5% 
  
Doutorando 0,1% 
Bolseiro de doutoramento e investigação 11,3% 
Bolseiro de pós-doutoramento 0,6% 
  
Professor do ensino superior estrangeiro 17,7% 
  

Politécnico 9,0% 
Professor adjunto 5,5% 
Professor coordenador 3,5% 

  
Ensino Básico e Secundário 8,8% 
Educação de Infância 0,6% 
Técnico/ Consultor 2,8% 
Desconhecido 2,9% 
TOTAL 100,0% 

(n= 690) 

A tabela que se segue dá conta da percentagem existente em cada UIDCE de autores não 

docentes do ensino superior, sendo interessante verificar a existência de diferenças 

assinaláveis: se no CIE-UMA não existe a inclusão de qualquer autor que não seja docente de 

ensino superior, existem quatro UIDCE onde a soma dos autores que pertencem a outras 

categorias profissionais varia entre os 30% e os 32% dos casos: no CIIE-UP (32,9%), na UIDE-

UNL (31,7%), no CCSFP-UA (31,1%) e no CIDTFF-UA (30,3%).  

 

 

                                                           
96 Tal como foi definido no Capítulo 7, recordo que a categoria relativa às instituições de pertença só foi analisada 

para os investigadores nacionais e estrangeiros não inscritos em UIDCE. Nos restantes casos, foi considerada como 

instituição de pertença a própria UIDCE.  
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Tabela 44 Percentagem dos autores não docentes do ensino superior de cada UIDCE  

UIDCE “Bolseiros” 
1) 

Professores e 
educadores 2) 

Técnicos/ 
Consultores 3) 

Total (autores não 
docentes ensino 

superior) 4)  

CCSFP-UA 16,4% 13,1% 1,6% 31,1% 
CEC-UM 8,0% 4,0% 0,0% 12,0% 
CIDTFF-UA 18,8% 10,1% 1,4% 30,3% 
CIEE-ESEL 3,2% 16,1% 0,0% 19,3% 
CIEP-UE 0,0% 23,1% 3,8% 26,9% 
CIE-UL 13,6% 14,8% 4,9% 33,3% 
CIE-UM 12,7% 7,3% 7,3% 27,3% 
CIE-UMA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
CIIE-UP 23,9% 9,0% 0,0% 32,9% 
CIPES 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 
OPECE 13,9% 11,1% 2,8% 27,8% 
UIDCE-UL 5,5% 3,6% 0,0% 9,1% 
UIED-UNL 17,1% 14,6% 0,0% 31,7% 
Nota: 1) n= 78; 2) n= 65; 3) n=19 4) Percentagem calculada sem incluir casos em que não foi possível determinar a categoria profissional do autor. 

Ainda a propósito da distribuição dos autores de outras categorias profissionais, vale a pena 

deter-me sobre algumas especificidades observadas em função das UIDCE. Em relação aos 

“bolseiros” e doutorandos foi possível verificar que estão presentes em maior percentagem 

nas publicações mencionadas nos relatórios científicos do CIIE-UP, da UIED-UNL e do CIDTFF-

UA, pois entre 17,1% a 23,9% dos autores pertencem a essa categoria. Este cenário contrasta 

com os autores mencionados no CIEP-UE, CIE-UMA e CIPES que não incluíram nenhum 

“bolseiro” ou “doutorando” como autor de publicações constantes nos seus relatórios 

científicos. Sobre a distribuição dos autores com as categorias profissionais “docentes do 

ensino básico e secundário” e “educadores de infância” existem também algumas diferenças a 

assinalar: se no CIEP-UE e no CIEE-ESEL, respetivamente, 23,1% e 16,1% dos autores são 

docentes do ensino básico e secundário ou educadores de infância, no CIPES, CIE-UMA, UIDCE-

UL e CEC-UM os autores desta categoria profissional são residuais ou inexistentes. No que 

respeita aos técnicos ou consultores, há que sublinhar o facto de não constarem, enquanto 

autores das publicações, em seis UIDCE (CEC-UM, CIEE-ESEL, CIE-UMA, CIIE-UP, UIDCE-UL, 

UIED-UNL), sendo que a exceção recai sobre as publicações do CIPES e do CIE-UM, que 

incluíram cerca de 7% de “técnicos e consultores” como autores das suas publicações.  

No que se refere à nacionalidade, muito embora a maioria seja de nacionalidade portuguesa 

(79,1%), é importante assinalar que 20,9% dos autores são estrangeiros. No seu conjunto, os 

países europeus acolhem 12,9% dos autores, sendo de destacar que 5,2% dos autores são 

brasileiros.  

Tabela 45 Distribuição dos autores por nacionalidade  

País   

Portugal 79,1% 
Brasil 5,2% 
Espanha 4,0% 
Reino Unido 2,2% 
França 1,5% 
EUA 1,0% 
Outro país europeu 5,2% 
Outro país sul-americano 0,4% 
Outro país africano 0,6% 
Outro 0,7% 
Total 100,0% 

(n= 674; não foram contabilizados casos em que não foi possível determinar a nacionalidade do autor) 
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Perante estes dados, procurei averiguar a distribuição dos autores estrangeiros pelas UIDCE 

cujo relatório científico integram a suas produções científicas, tal como dá conta a tabela que 

se segue. 

Tabela 46 Percentagem de autores estrangeiros por UIDCE  

UIDCE  

CIE-UMA 68,4% 
CIPES 48,7% 
UIED-UNL 30,6% 
UIDCE-UL 28,3% 
CEC-UM 20,8% 
CIDTFF-UA 17,6% 
CIE-UM 17,6% 
CIEE-ESEL 12,9% 
CCSFP-UA 11,9% 
CIEP-UE 10,0% 
CIE-UL 9,9% 
CIIE-UP 9,5% 
OPECE 9,4% 

(n=120) 

É possível concluir sobre a existência de cenários muito diversificados: se no CIE-UMA 68,4% 

dos autores que constam das publicações referidas no relatório científico são estrangeiros, nos 

casos do CIE-UL, CIIE-UP e OPECE esse valor não atinge os 10%.  

A propósito da instituição de pertença dos autores detive-me sobre dois aspetos em particular. 

Em primeiro lugar, conhecer a relação existente entre número de autores que submeteram as 

suas publicações nos relatórios científicos e o número de membros integrados das UIDCE cujos 

relatórios tive acesso. Em segundo lugar, pretendia conhecer melhor os autores que, 

pertencendo à população em análise, não se encontram associados a uma UIDCE como 

membros integrados efetivos, colaboradores, “bolseiros” ou doutorandos. 

No que diz respeito à relação entre o número de autores e de membros integrados nas treze 

UIDCE cujos relatórios tive acesso, importa observar o seguinte: considerando que em 2007 

estavam registados como membros doutorados integrados trezentos e noventa investigadores 

nas treze UIDCE e atendendo a que existem seiscentos e noventa autores na população, é 

possível concluir que o número de autores da população representa praticamente o dobro do 

número membros doutorados integrados97. Este dado está relacionado com a participação de 

“bolseiros”, autores estrangeiros e outros profissionais que não investigadores ou docentes do 

ensino superior.  

Contudo, esta discrepância não é homogénea entre UIDCE, tal como é possível observar no 

gráfico que se segue relativo ao diferencial entre o total de autores mencionados nos 

relatórios científicos de cada UIDCE com o número de investigadores registados nessas UIDCE. 

Nos casos do CIIE-UP, CCPSF-UA, OPECE, CIE-UL, CIE-UM e CIEE-ESEL o número de autores é 

superior ao número membros doutorados integrados, sendo que essa diferença é 

particularmente visível no relatório do CIIE-UP onde existiam trinta e oito membros 

                                                           
97 Seiscentos e noventa autores representam 181,6% dos membros integrados nas treze UIDCE dos relatórios 
científicos a que tive acesso. Lista dos Membros doutorados integrados em 2007 em 
http://193.137.236.178/unidades/index.asp?p=11&a=16 
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doutorados integrados e as publicações apontadas no relatório científico foram assinadas por 

cinquenta e seis autores. 

Gráfico 21 Relação entre autores das publicações mencionados nos relatórios científicos e membros doutorados 

integrados por UIDCE
1)

 

 
Notas:  

1) Membros doutorados integrados, incluindo o coordenador científico segundo a FCT (2007) 

2) Não foram contabilizados os docentes do Departamento de Psicologia nem Artes Cénicas 

3) Não foram contabilizados os investigadores do grupo de investigação Study Center Exercise and Health 

Já nos casos da UIDCE-UL, do CIEP-UE, CIPES, CEC-UM, UIED-UNL, e CIE-UMA o número de 

autores é inferior ao número de membros doutorados integrados, realçando-se o relatório do 

CIE-UMA que contava com trinta e um membros doutorados integrados e onde constam 

dezoito autores.  

No que se refere aos autores que não se encontram associados a uma UIDCE, importa atender 

ao facto de representarem praticamente 40% da população em análise. Acresce ainda que 

12,6% dos autores não têm filiação a uma instituição de investigação.  

Tabela 47 Distribuição dos autores por UIDCE ou filiação institucional  

Filiação  Autores 1) 

Unidade de I&D em Ciências e Políticas da Educação 59,7% 3) 
Outros autores com filiação em instituição de investigação internacional 15,7% 
Outros autores com filiação em instituição de investigação nacional 2) 12,0% 
Outros autores sem filiação a uma instituição de investigação 12,6% 
Total  100,0% 
n= 690 
1) Lista dos membros doutorados integrados nas UIDCE de Ciências e Políticas da Educação em 2007 (Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2007)  
2) Inclui 5 autores do Centro de Investigação em Formação de Profissionais de Educação da Criança da Universidade do Minho cujo relatório 

científico não tive acesso.  

3) Inclui membros integrados, bolseiros de investigação, bolseiros de doutoramento, bolseiros de pós-doutoramento, doutorandos e outros autores 

não inscritos noutra UIDCE.  

Esta distribuição está associada à existência de autores pertencentes a categorias profissionais 

não coincidentes com o universo do ensino superior. Neste domínio destacam-se os docentes 

do ensino básico ou secundário que constituem o grupo maioritário, representando 64,3% dos 

autores sem filiação a uma instituição de investigação.  
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Tabela 48 Distribuição das categorias profissionais dos autores sem filiação a uma instituição de investigação  

Categoria profissional   
Docente do ensino básico ou secundário 64,3% 
Técnico/ consultor 24,3% 
Educador de infância 5,7% 
Outro 5,7% 
Total  100,0% 

(n=70) 

A presença de autores não associados a UIDCE mas com filiações noutras instituições de 

ensino e investigação mereceu maior aprofundamento. Em relação aos autores nacionais não 

associados a UIDCE, foi possível verificar que 71,1% são investigadores de outras áreas 

científicas que não a Educação, incluindo investigadores das áreas das Ciências da Vida e da 

Saúde (14,5%), da Engenharia e Tecnologia (10,8%) ou da Psicologia (10,8%). 

Tabela 49 Distribuição das áreas científicas dos autores nacionais e estrangeiros não associados às UIDCE 

Áreas científicas Autores 
nacionais 

(n= 83) 

Autores 
estrangeiros 

(n= 108) 

Ciências da vida e da saúde 14,5% 0,9% 
Ciências sociais e jurídicas 0,0% 10,2% 
Engenharia e tecnologia 10,8% 3,7% 
Psicologia 10,8% 6,5% 
Física, química e geologia 9,6% 1,9% 
Matemática 7,2% 1,9% 
Economia e gestão 7,2% 3,7% 
História e humanidades 6,0% 3,7% 
Comunicação e multimédia 2,4% 0,0% 
Outro 2,4% 0,0% 
Desconhecido 0,0% 1,9% 
Educação  28,9%1) 65,7% 
Total  100% 100% 
Nota: 1- Inclui autores filiados a Escolas Superiores de Educação e Universidades sem UIDCE de Ciências e Políticas da Educação. Para efeitos da 

análise desta distribuição, foram retirados da categoria “outros autores nacionais” os cinco autores do Centro de Investigação em Formação de 

Profissionais de Educação da Criança da Universidade do Minho cujo relatório científico não tive acesso. 

No que se refere aos autores não nacionais que assinaram as publicações constantes nos 

relatórios científicos, a situação parece inversa. De facto, analisadas as áreas de interesse 

desses investigadores foi possível concluir que na sua maioria se tratam de investigadores em 

educação, sendo ainda de assinalar que 10,2% são especialistas na área das ciências sociais e 

jurídicas, sendo relativamente residual a distribuição por outras áreas científicas.  

Em suma, a análise das características dos autores das publicações constantes nos relatórios 

científicos das UIDCE suscita, por agora, duas questões.  

Em primeiro lugar parece existir uma conceção alargada sobre a autoria da produção de 

conhecimento científico. Muito embora exista uma clara predominância para as autorias 

pertencerem a docentes do ensino superior, nomeadamente do ensino superior universitário, 

emergiram outros autores das produções científicas: “bolseiros”, professores e educadores, 

outros técnicos e consultores. Esta conceção alargada sobre a autoria da produção de 

conhecimento científico é observada pela análise das categorias e situações profissionais dos 

autores, mas também pela observação de uma discrepância entre o número de autores e os 

membros doutorados integrados nas UIDCE. Neste domínio, realço ainda a existência de 

diferenças entre as características dos autores atendendo às UIDCE: nuns casos, com a 

tendência para acolher publicações de autores estrangeiros; noutros casos, para incluir 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

243 

professores do ensino básico e secundário ou “bolseiros” nas autorias das publicações que 

integram os relatórios científicos.  

Em segundo lugar saliento a presença de duas categorias particulares de autores. Por um lado, 

os autores nacionais que se referem sobretudo a investigadores de outras áreas científicas; por 

outro lado, os autores estrangeiros que se dedicam preferencialmente educação. Esta 

tendência revela razões diferenciadas para as colaborações com estes autores: no caso dos 

autores estrangeiros para uma internacionalização da produção científica em educação e, no 

caso dos autores nacionais, o apelo para a sua inclusão nas autorias parece indiciar uma certa 

interdisciplinaridade científica.  

 

1.2. Características gerais das publicações 

Neste ponto centrar-me-ei em três características centrais das publicações que constam nos 

relatórios científicos das UIDCE: o tipo de publicação (atas de encontros científicos, artigos em 

revistas científicas, livros ou capítulos de livros), o âmbito nacional ou estrangeiro da 

publicação, e finalmente, as assinaturas individuais ou coletivas das publicações.  

Tal como é possível observar na Tabela 50, no que se refere ao tipo de publicação observa-se 

uma prevalência para o formato de “artigo em revista científica” que representa 44,6% do 

total das publicações, seguindo-se o “capítulo de livro” com 25,9% das ocorrências. Assinala-se 

ainda a menor expressão das atas em encontros científicos. 

Tabela 50 Distribuição das publicações por tipo e âmbito  

Tipo de publicação Nacionais Estrangeiras Total 

Artigos em revistas científicas 20,3% 24,3% 44,6% 
Capítulos de livros 10,0% 15,9% 25,9% 
Livros 11,2% 3,6% 14,8% 
Atas de encontros científicos 7,1% 7,7% 14,8% 

Total  48,6% 51,4% 100,0% 

(n=832) 

No que respeita ao âmbito da publicação, há que sublinhar que 51,4% das oitocentas e trinta e 

duas publicações em análise foram publicadas no estrangeiro. Acrescento ainda que não 

parecem existir diferenças assinaláveis entre o tipo de publicação e o seu âmbito nacional ou 

estrangeiros. A tendência para a publicação sobre a forma de artigos ou capítulos de livros 

parece semelhante para as publicações nacionais ou internacionais.  

Apesar destas tendências gerais, importa observar algumas diferenças acerca das 

características das publicações atendendo à UIDCE em que foram inscritas nos relatórios 

científicos. No que respeita ao âmbito das publicações, os dados evidenciam uma variação 

considerável entre as UIDCE: se no CIPES todas as publicações são publicadas no estrangeiro, 

no CIIE-UP 71,5% das publicações são nacionais, tal como é possível observar na tabela que se 

apresenta em seguida.  
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Tabela 51 Percentagem de publicações nacionais por UIDCE 

UIDCE  
CIIE-UP 71,5% 
OPECE 68,4% 
CCPSF-UA 64,4% 
UIED-UNL 63,2% 
CIEE-ESEL 62,2% 
CIEP-UE 55,6% 
UIDCE-UL 51,5% 
CEC-UM 35,3% 
CIDTFF-UA 35,3% 
CIE-UL 31,3% 
CIE-UM 26,5% 
CIE-UMA 10,3% 
CIPES 0,0% 

(n=404) 

Os gráficos que se seguem dão conta do formato e da publicação (nacional ou estrangeira) em 

função do relatório científico de cada UIDCE, evidenciando a diversidade de situações 

existentes.  

Gráfico 22 Publicações nacionais ou estrangeiras por UIDCE 

 

Gráfico 23 Tipo de publicação por UIDCE 

 

Desde logo, destaca-se o facto do relatório científico do CIPES contemplar apenas dois tipos de 

publicações: artigos (55%) ou capítulos de livros (45%), sempre publicadas no estrangeiro. O 
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CIE-UMA tem também uma predominância para as publicações estrangeiras em formato de 

artigo científico (51,7%) ou de livros (34,5%). Na mesma linha, no CIDTFF-UA a maioria das 

publicações correspondem a artigos publicados no estrangeiro (47,1%). As atas de encontros 

científicos são mais frequentes no CCPSF-UA (56,1%), no CIEP-UE (51,8%) e no UIED-UNL 

(36,9%). Os livros de âmbito nacional têm uma expressão significativa na UIDCE-UL (com 29,1% 

das publicações dessa UIDCE); os artigos de âmbito nacional têm maior expressão no CIIE-UP 

(44,7%), no CIEE-ESEL (42,2%) e no OPECE (41,8%).  

No que se refere às assinaturas individuais ou coletivas das publicações, foi possível observar 

que se distribuem de modo semelhante na população em análise, considerando que 52,5% das 

publicações foram assinadas por um único autor.  

Tabela 52 Distribuição das publicações por número de autores  

Um autor 52,5% 
Dois autores 26,2% 
Três autores 11,8% 
Quatro ou mais autores 9,5% 
Total  100,0% 

(n=832) 

Uma análise mais detalhada demonstrou que opção pela assinatura em coautoria não parece 

residir nem no tipo de publicação (artigos em revistas científicas, livros, capítulos ou atas de 

encontros científicos) nem no seu âmbito preferencialmente nacional ou estrangeiro. A tabela 

que se segue dá conta da distribuição relativamente semelhante das coautorias em função do 

tipo de publicações.  

Tabela 53 Distribuição do tipo de publicações por número de autor 

Tipos de publicações Um autor Dois ou mais autores 

Publicações Nacionais  54,7% 48,6% 

Atas  5,9% 7,1% 

Artigos  23,6% 20,3% 

Capítulos  14,0% 10,0% 

Livros  11,2% 11,2% 

Publicações Estrangeiras 45,3% 51,4% 

Atas  6,6% 7,7% 

Artigos  20,8% 24,3% 

Capítulos  13,5% 15,9% 

Livros  4,3% 3,6% 

Total 100,0% 100,0% 

 (n=832) 

Contudo, e mais uma vez, foram observadas diferenças assinaláveis entre as UIDCE e a 

coautoria das publicações inscritas nos seus relatórios científicos, tal como é possível verificar 

na tabela que apresento em seguida. Se no CIPES apenas 13,3% são assinadas por um único 

autor, esse valor atinge praticamente 90% das publicações inscritas no relatório científico do 

CIE-UMA.  
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Tabela 54 Percentagem de publicações existentes no relatório científico assinada por um autor por UIDCE 

UIDCE  

CIE-UMA 89,7% 
CEC-UM 70,6% 
OPECE 70,4% 
CIEP- UE 70,4% 
UIDCE-UL 69,9% 
CIEE-ESEL 68,9% 
UIED-UNL 68,4% 
CIIE-UP 57,7% 
CIE -UM 41,2% 
CIE -UL 39,8% 
CCPSF-UA 28,8% 
CIDTFF- UA 17,6% 
CIPES 13,3% 

 

Atendendo a estes dados, a propósito das publicações que constam dos relatórios científicos 

de 2007 das UIDCE, importa reter os seguintes aspetos.  

Sobre as características das publicações importa sublinhar a prevalência do formato de artigo 

científico tanto ao nível nacional como internacional, refletindo uma tendência geral das 

publicações em Portugal e na Europa (GPEARI, 2010). Os dados também revelam um 

importante grau de internacionalização das publicações, considerando que mais de metade 

são editadas fora de Portugal e a existência de uma distribuição semelhante entre o número 

de publicações assinadas por um único autor ou em coautoria.  

Os dados indicam ainda diferenças assinaláveis em relação às práticas de publicação 

identificadas nos relatórios científicos: nuns casos existe uma clara predominância da 

coautoria, contrastando com outros, onde prevalecem as autorias individuais; noutros casos, 

verifica-se a tendência para as publicações assumirem o formato de “artigo em revista 

científica”; noutros ainda observa-se a tendência para a publicação de livros ou atas em 

encontros científicos; e, finalmente, regista-se a predominância de publicações 

preferencialmente nacionais ou estrangeiras.  

 

Em síntese, a análise morfológica dos autores e das publicações que constam nos relatórios 

científicos de 2007 das UIDCE apontam para uma população de autores composta na sua 

maioria por docentes do ensino superior, mas que inclui autores de pertenças institucionais, 

categorias e situações profissionais variadas. Trata-se ainda de uma população razoavelmente 

internacionalizada quer pela presença de autores estrangeiros, quer ainda a julgar pela 

presença significativa de publicações estrangeiras. Apesar destes traços gerais, foram 

observadas diferenças importantes nas características de autores e publicações que integram 

os relatórios científicos das diversas UIDCE. No entanto, analisando com mais detalhe as 

relações de coautoria, há que relativizar esta interpretação de pendor mais organizacional, tal 

como procurarei demonstrar no ponto seguinte, apresentando a existência de redes de 

investigadores que transcendem a lógica institucional das UIDCE.  
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2. Análise das relações de coautoria  
Este ponto tem como objetivo apresentar a análise das relações de coautoria entre os autores 

inscritos nos relatórios científicos e está organizado em três momentos. No primeiro 

momento, procurarei dar conta da densidade das relações de coautoria. No segundo 

momento, identificarei os autores com mais centralidade nas relações de coautoria, através da 

apresentação das medidas de grau e intermediação. Finalmente, no terceiro momento, 

apresentarei as redes de investigadores que emergiram da análise das relações de coautoria.  

 

2.1. Como se caracteriza a coesão das relações de coautoria? 

Este ponto visa caracterizar a densidade das relações de coautoria, sendo que o cálculo dos 

dados bibliométricos das relações de coautoria incidiu sobre o conjunto dos autores e 

publicações mencionados nos relatórios científicos, incluindo os autores “isolados”. Por isso, 

não surpreende a reduzida densidade de relações das coautorias (0,5%), considerando que 

52,5% das publicações foram assinadas por um único autor.  

Tabela 55 Dados bibliométricos das relações de coautoria 

Autores 690 
Artigos 832 
Coautorias 395 
N.º de ligações estabelecidas 2152 

Densidade98 0.005 

 

Para além de ter constatado a existência de diferenças entre UIDCE no que respeita às 

coautorias, pareceu também interessante analisar que atores assinam preferencialmente as 

suas publicações isoladamente. Centrei-me nas características dos cento e vinte e um autores 

que não assinaram nenhuma das publicações em coautoria, ou seja, dos autores com grau de 

centralidade igual a zero. Esta análise permitiu concluir que se tratam, sobretudo, de autores 

portugueses (80,2% dos casos) e que a maior incidência destes casos ocorre junto dos 

docentes do ensino superior politécnico, pois 31% dos professores deste nível de ensino 

assinam individualmente as suas produções.  

  

                                                           
98 Tal como definido no capítulo anterior, a densidade refere-se à proporção de todas as relações possíveis face às 

relações que ocorrem nas relações em estudo (Hanneman & Riddle, 2005).  



Capítulo 8 | Autores, publicações e relações de coautoria 

248 

Tabela 56 Frequência dos autores com grau de centralidade igual a 0 (zero) por categoria e situação profissional  

Ensino Superior N.º total 
de 

autores 

N.º de 
autores 

com grau 
zero 

% de 
autores 

com grau 
zero 

Universitário 524 62 12% 
Assistente 30 4 13% 
Professor auxiliar 156 34 22% 
Investigador auxiliar 12 2 17% 
Professor auxiliar com agregação 2 1 50% 
Professor associado 66 14 21% 
Professor associado com agregação 8 1 13% 
Professor catedrático 45 6 13% 
    
Doutorando 1 0 0% 
Bolseiro de doutoramento e investigação 78 13 17% 
Bolseiro de pós-doutoramento 4 0 0% 
    
Professor do ensino superior estrangeiro 122 19 16% 
    

Politécnico 62 19 31% 
Professor adjunto 38 13 34% 
Professor coordenador 24 6 25% 

    
Ensino Básico e Secundário 61 6 10% 
Educação de Infância 4 0 0% 
Técnico/ Consultor 19 1 5% 
Desconhecido 20 1 5% 
TOTAL 690 121 18% 

 

Pelo facto de 52,5% das publicações serem de um único autor, a análise da densidade das 

relações de coautoria revelou um potencial explicativo reduzido. No entanto, e indo ao 

encontro das características das publicações descritas no ponto anterior, é importante 

assinalar a existência de uma distribuição semelhante entre coautorias e assinaturas 

individuais.  

 

2.2. Como se posicionam os autores nas relações de coautoria? 

Este ponto tem como objetivo responder à questão: como se posicionam os autores nas 

relações de coautoria? Nesse sentido, apresentarei os dados relativos aos cálculos do grau -  

respeitante às ligações diretas que são estabelecidas entre os atores - e à intermediação - a 

frequência com que o ator se situa nos caminhos geodésicos mais curtos entre todos os outros 

atores -, procurando discutir algumas das características que estes autores reúnem e que os 

colocam em posições privilegiadas no estabelecimento de relações de coautoria.  

O cálculo do grau da centralidade permitiu concluir que a média do grau de cada autor é 

aproximadamente três, ou seja, em média, cada autor estabelece três relações de coautoria.  

Tabela 57 Medida de centralidade das relações de coautoria Freeman's degree centrality 

Média das ligações 3,119 
Desvio padrão 3,027 
Número de mínimo de ligações 0 
Número máximo de ligações 17 
Nota: Tratando-se de relações de coautoria com uma densidade reduzida, não foi possível utilizar a medida de proximidade (closeness) para aferir a 

distância ou caminhos geodésicos de um nó para todos os outros. 
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Em seguida, procurei averiguar os atributos e as relações dos autores detentores de maior 

grau nas relações de coautoria. Para esse efeito, comecei por estabelecer um valor a partir do 

qual pudesse considerar um autor como detentor de um grau de centralidade elevado, quando 

comparado com os restantes autores. Face à análise da distribuição da frequência de autores 

em função do grau que detêm, decidi-me pela análise dos autores com grau igual ou superior a 

sete, considerando este um valor pertinente para a delimitação para efeitos da análise dos 

atores detentores de maior grau.  

Gráfico 24 Distribuição do número de autores em função do grau de centralidade 

 

A tabela que se segue contém a lista dos noventa e seis autores com grau igual ou superior a 

sete, ou seja, dos autores considerados como detentores de um grau mais elevado na 

população em análise.  

Tabela 58 Autores com grau de centralização ≥7 

Autor Grau 
UIDCE cujo relatório 
científico integra a 

publicação 

535 17 CIE-UL 
239 17 CIIE-UP 
153 17 CIE-UL 
296 17 CIPES 
393 15 UIED-UNL 

67 15 CIDTFF-UA 
32 14 CIDTFF-UA 

366 14 CIE-UM 
297 14 CIPES 
560 12 CIE-UL 
491 12 CIE-UM 
234 12 CIIE-UP 
617 12 CIE-UL 
256 11 CIIE-UP 
311 11 CIPES 

88 11 CCPSF-UA 
62 11 CIDTFF-UA 

504 11 CIE-UM 
599 11 CIE-UL 
238 11 CIIE-UP 
568 10 CIE-UL 
437 10 CIE-UM 
359 10 UIDCE-UL 
111 10 CCPSF-UA 
240 10 CIIE-UP 
314 10 CIPES 
408 10 UIED-UNL 
151 10 CIEE-ESEL 

40 9 CIDTFF-UA 
89 9 CCPSF-UA 
99 9 CCPSF-UA 

225 9 CIIE-UP 
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229 9 CIPES 
401 9 UIED-UNL 
402 9 UIED-UNL 
403 9 UIED-UNL 
404 9 UIED-UNL 
405 9 UIED-UNL 
406 9 UIED-UNL 
407 9 UIED-UNL 
409 9 UIED-UNL 
480 9 CIE-UM 
564 9 CIE-UL 

65 8 CIDTFF-UA 
110 8 CCPSF-UA 
125 8 CCPSF-UA 
244 8 CIIE-UP 
246 8 CIIE-UP 
324 8 CIPES 
335 8 UIDCE-UL 
452 8 CIE-UM 
501 8 CIE-UM 
502 8 CIE-UM 
503 8 CIE-UM 
506 8 CIE-UM 
507 8 CIE-UM 
536 8 CIE-UM 
537 8 CIE-UM 
538 8 CIE-UM 
539 8 CIE-UM 
540 8 CIE-UM 
541 8 CIE-UM 
542 8 CIE-UM 
559 8 CIE-UL 
565 8 CIE-UL 
566 8 CIE-UL 
567 8 CIE-UL 
227 7 CIIE-UP 
630 7 CIE-UL 
616 7 CIE-UL 
460 7 CIE-UM 
461 7 CIE-UM 
462 7 CIE-UM 
130 7 CCPSF-UA 
456 7 CIE-UM 
457 7 CIE-UM 
621 7 CIE-UL 

68 7 CIDTFF-UA 
69 7 CIDTFF-UA 

368 7 UIDCE-UL 
369 7 UIDCE-UL 
219 7 UIED-UNL 
232 7 CIE-UM 

73 7 CCPSF-UA 
458 7 CIE-UM 
459 7 CIE-UM 

85 7 CCPSF-UA 
391 7 CIE-UM 
455 7 CIE-UM 
231 7 CIIE-UP 
126 7 CCPSF-UA 
235 7 CIIE-UP 

1 7 CIDTFF-UA 
127 7 CCPSF-UA 

56 7 CIDTFF-UA 
465 7 CIE-UM 

 

A análise das características dos autores que apresentam os valores mais elevados do grau de 

centralidade revela que os autores da UIED-UNL, do CIE-UM, do CIPES, do CIE-UL e do CCPSF-

UA estão entre aqueles que, proporcionalmente, estabelecem mais relações de coautoria.  
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Tabela 59 Percentagem dos autores de cada UIDCE com grau de centralidade ≥7 

 

N.º de 
autores na 

UIDCE* 

N.º de 
autores 

com grau ≥ 
a 7* 

% dos 
autores 

com grau ≥ 
a 7 

CEC-UM 14 0 0,0% 
CIEP-UE 15 0 0,0% 
CIEE-ESEL 23 1 4,3% 
UIDCE-UL 33 4 12,1% 
CIIE-UP 56 11 19,6% 
CIDTFF-UA 39 9 23,1% 
CIE-UL 53 14 26,4% 
CCPSF-UA 41 11 26,8% 
CIPES 13 6 46,2% 
CIE-UM 58 29 50,0% 
UIED-UNL 22 11 50,0% 

*- Autores cujo relatório científico integra a publicação.  

 

A tabela que se segue pretende dar conta da distribuição da categoria ou situação profissional 

dos autores com grau igual ou superior a sete 99.  

Tabela 60 Percentagem dos autores com maior centralidade (grau≥7) por categoria ou situação profissional 

Categoria ou situação profissional N.º de autores N.º de autores 
com grau ≥ a 7 

% dos autores 
com grau ≥ a 7 

“Investigador júnior” 113 9 8,0% 
“Investigador” 208 39 18,8% 
“Investigador sénior” 143 30 21,0% 
Professor do ensino superior estrangeiro 122 7 5,7% 
Professor ensino básico secundário e educadores de infância 65 5 7,7% 
Técnico/consultor 19 5 26,3% 
Total 670 95 14,2% 

 

É possível constatar que, em função da categoria ou situação profissional, entre os autores 

com maior grau se encontram os técnicos e consultores e os investigadores seniores. No caso 

dos técnicos e consultores, importa relativizar este dado, que poderá ser explicado pelo facto 

destes autores assinarem, na sua esmagadora maioria, as publicações em coautoria (conforme 

apresentado na tabela 56), onde se indica que apenas um dos dezanove autores desta 

categoria profissional possui um grau de centralidade igual a zero).  

No que se refere às relações de coautoria estabelecidas entre os autores com maior grau, na 

figura que se segue é possível observar todas a relações entre os autores de grau igual ou 

superior a três, ou seja, igual ou superior ao valor médio de todas as ligações (ver tabela 57). 

Os atores estão representados com quadrados cuja dimensão aumenta em função do grau que 

detêm; a cor com que está assinalado cada autor representa a UIDCE cujo relatório científico 

integra a respetiva publicação.  

 

                                                           
99 Tal como descrito no capítulo anterior, para efeitos do estudo das relações de coautoria, as categorias profissionais dos 

docentes do ensino superior foram agregadas em designações de “circunstância” em “investigadores seniores” (professores 

catedráticos, associados do ensino superior universitário, professores coordenadores do ensino superior politécnico), 

“investigadores” (professores auxiliares do ensino superior universitário, professores adjuntos do ensino superior politécnico), 

“investigadores juniores” (assistentes e “bolseiros”) e professores universitários para o caso dos autores estrangeiros. 
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Figura 8 Relações entre os autores com um grau de centralidade ≥3 por UIDCE 

 

A figura permite constatar dois aspetos. Em primeiro lugar, é possível observar a existência de 

grupos relativamente isolados e mais coesos entre si. De resto, está é uma estrutura típica de 

redes de maior dimensão, em que pequenos grupos se encontram mais densamente 

conectados, mas que são ligados entre si com poucos laços ou mesmo nenhumas ligações 

(Mika, 2006). Em segundo lugar, parecem existir relações preferenciais entre os autores da 

mesma UIDCE, considerando a proximidade dos “nós” (autores) assinalados com a mesma cor. 

Estes dois aspetos serão explorados no ponto relativo às configurações que as relações de 

coautoria assumem.  

No que respeita à intermediação, recordo que o conceito está associado à frequência com que 

um autor se situa nos caminhos geodésicos mais curtos entre os outros, ou seja, trata-se de 

uma medida que revela potenciais brokers que medeiam a circulação de conhecimento e que 

estabelece a ligação entre investigadores separados ou isolados. Nesse sentido, à semelhança 

do procedimento seguido para determinar os autores com maior grau, procurei averiguar a 

partir de que valor poderia considerar que um autor detinha elevada intermediação. 

Considerando a distribuição dos autores em função da sua intermediação, defini que um autor 

se podia considerar como detendo uma elevada intermediação se esta assumisse um valor 

igual ou superior a cem.  

Gráfico 25 Distribuição do n.º de autores em função da intermediação 
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A tabela que se segue contém a lista dos sessenta e um autores com intermediação maior ou 

igual a cem, com indicação da UIDCE cujo relatório científico integra a publicação do autor.  

Tabela 61 Autores com intermediação ≥100 

Autor Intermediação 
UIDCE cujo relatório 
científico integra a 

publicação 

229 1450 CIPES 
314 1231 CIPES 
311 1017 CIPES 
325 1008 CIPES 
296 929 CIPES 
366 821 CIE-UM 
341 804 UIDCE-UL 
335 787 UIDCE-UL 
504 688 CIE-UM 

67 567 CIDTFF-UA 
234 568 CIIE-UP 
297 564 CIPES 
244 546 CIIE-UP 

85 521 CCPSF-UA 
239 470 CIIE-UP 
467 450 CIE-UM 
491 415 CIE-UM 
376 414 UIDCE-UL 
437 408 CIE-UM 
359 390 UIDCE-UL 
617 387 CIE-UL 

62 366 CIDTFF-UA 
32 325 CIDTFF-UA 
49 323 CIDTFF-UA 

336 300 UIDCE-UL 
225 300 CIIE-UP 
219 300 UIED-UNL 
358 292 UIDCE-UL 
256 258 CIIE-UP 
210 248 CIEP-UE 
211 248 CIEP-UE 
240 239 CIIE-UP 

73 238 CCPSF-UA 
261 228 CIIE-UP 
391 223 CIE-UM 
243 220 CIIE-UP 
498 220 CIE-UM 
354 220 UIDCE-UL 

69 216 CIDTFF-UA 
111 213 CCPSF-UA 

88 200 CCPSF-UA 
452 193 CIE-UM 
383 183 UIDCE-UL 
238 169 CIIE-UP 
355 168 UIDCE-UL 
324 166 CIPES 
266 155 CIIE-UP 
488 154 CIE-UM 
226 154 CIIE-UP 

99 153 CCPSF-UA 
8 143 CIDTFF-UA 
2 140 CIDTFF-UA 

362 140 UIDCE-UL 
206 138 CIEP-UE 

3 128 CIDTFF-UA 
40 125 CIDTFF-UA 

599 119 CIE-UL 
76 116 CCPSF-UA 

125 114 CCPSF-UA 
531 114 CIE-UM 

12 114 CIDTFF-UA 
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Uma análise centrada nos atributos destes autores permitiu concluir que 53,8% dos autores do 

CIPES apresentam elevados graus de intermediação, sendo também de notar que 30,3% os 

autores da UIDCE-UL se destacam pelo mesmo motivo.  

Tabela 62 Percentagem dos autores de cada UIDCE com intermediação ≥100 

 

N.º de 
autores na 

UIDCE* 

N.º de autores 
com 

intermediação 
≥100* 

% dos autores 
com 

intermediação 
≥100 

CEC-UM 14 0 0,0% 
CIEE-ESEL 23 0 0,0% 
CIE-UL 53 2 3,8% 
UIED-UNL 22 1 4,5% 
CCPSF-UA 41 7 17,1% 
CIE-UM 58 10 17,2% 
CIIE-UP 56 11 19,6% 
CIEP-UE 15 3 20,0% 
CIDTFF-UA 39 10 25,6% 
UIDCE-UL 33 10 30,3% 
CIPES 13 7 53,8% 

*- Autores cujo relatório científico integra a publicação 

Outro dado interessante prende-se com a predominância dos “investigadores seniores” como 

os autores detentores de com maior grau de intermediação nas relações de coautoria.  

 

Tabela 63 Percentagem dos autores com maior intermediação (≥100) por categoria ou situação profissional  

Categoria ou situação profissional N.º de 
autores 

N.º de autores com 
intermediação ≥100 

% dos autores com 
intermediação 

≥100 

“Investigador júnior” 113 6 5,3% 
“Investigador” 208 24 11,5% 
“Investigador sénior” 143 24 16,8% 
Professor do ensino superior estrangeiro 122 3 2,5% 
Professor Ensino Básico Secundário e Educadores de Infância 65 3 4,6% 
Técnico/consultor 19 1 5,3% 
Total 670 61 9,1% 

 

O cálculo das medidas de centralidade aqui apresentadas, relativas ao grau e à intermediação, 

permitiram compreender melhor o modo como os autores se posicionam nas relações de 

coautoria, sobretudo se atendermos a uma leitura cruzada de ambas as medidas. Em resposta 

à questão de como se posicionam os autores nas relações de coautoria importa atender a dois 

aspetos centrais.  

Em primeiro lugar, considerando as categorias profissionais dos autores, foi possível verificar 

que existe uma tendência global para que sejam os “investigadores seniores” (professores 

catedráticos, professores associados e professores coordenadores) e os “investigadores” 

(professores auxiliares, investigadores auxiliares e professores adjuntos) a assumir os papéis 

mais relevantes em termos de intermediação e centralidade. Este não constituiu um dado 

surpreendente, atendendo que estes são os autores mais representados na população em 

análise (recordo que 84,8% dos autores são docentes do ensino superior). Do mesmo modo, 

poderei ainda especular sobre o facto de se tratar de investigadores tendencialmente mais 

experientes, com mais tempo de serviço e que como resultado, potencialmente, terão 
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estabelecido mais contactos nos quais podem resultar mais trabalhos colaborativos e 

eventualmente mais coautorias. Mais interessante parece ser a diferença, embora ligeira, 

entre “investigadores” e os “investigadores seniores”, sendo que os segundos tendem a 

assumir lugar de mais centralidade na rede, quer pelo número de relações que estabelecem, 

como também por ocuparem preferencialmente um papel privilegiado no acesso ao 

conhecimento e a autores menos acessíveis por parte de outros autores.  

Em segundo lugar, a análise da centralidade dos autores também revelou diferenças em 

função da UIDCE cujo relatório científico integra a publicação. No caso do CIPES existe a 

tendência para que os autores assumam elevada centralidade, quer no que respeito ao grau 

quer à intermediação; no caso do CIE-UL, CIE-UM, e UIED-UNL maior grau; no caso do CCPSF-

UA, CIIE-UP, CIDTFF-UA e UIDCE-UL maior intermediação; e no caso do CIE-UMA e OPECE os 

autores estão ausentes dos lugares mais centrais das relações de coautoria.  

 

2.3. Características gerais das redes de investigadores 

Tal como indicado no capítulo anterior relativo à apresentação da metodologia que orientou o 

exercício analítico das relações de coautoria, com o objetivo de identificar a existência de 

grupos mais coesos de investigadores, desencadeei uma análise sobre a existência de cliques, 

ou seja, uma análise que visava identificar conjuntos de atores adjacentes em que todos os 

elementos estabelecem ligações diretas entre si (Scott, 2000). Através do software de análise 

de redes sociais UCINet, foi possível identificar cento e trinta e duas 2-cliques; da análise 

detalhada das características dos autores que compõem cada uma dessas 2-cliques emergiram 

sessenta e duas redes de investigadores, i.e., grupos coesos de investigadores com pouca ou 

nenhuma ligação entre si. Este ponto visa apresentar as características centrais das redes de 

investigadores que resultaram deste procedimento, atendendo à dimensão, composição, grau 

de internacionalização, UIDCE cujo relatório científico integra a publicação do autor e 

instituição profissional de pertença dos autores.  

A maioria das redes de investigadores (54,8%) é de pequena dimensão, reunindo 5 ou menos 

autores. Assinalo que as redes de investigadores de maior dimensão, com onze ou mais 

autores, correspondem a 17,7% do total das redes detetadas.  

Gráfico 26 Distribuição das redes em função da sua dimensão 

 
(n=62) 

No que respeita à composição das redes de investigadores em função das categorias ou 

situação profissional dos autores, detetei que 66,1% das redes são constituídas exclusivamente 

por autores filiados na academia (docentes do ensino superior nacionais e estrangeiros e 
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“bolseiros”), sendo que 33,9% das redes são compostas por autores de outras pertenças 

institucionais.  

A distribuição da composição das redes em função da nacionalidade dos autores indicou que 

53,2% das redes eram compostas exclusivamente por autores nacionais. Contudo, realço que 

das vinte e nove redes compostas por autores nacionais e estrangeiros (que correspondem a 

46,8% das redes identificadas) seis integram apenas autor estrangeiro.  

No que se refere à pertença institucional dos autores que compõem as redes, comecei por 

averiguar como é que as relações de coautoria se podiam explicar em função das UIDCE, i.e., 

pretendia estudar em que medida as configurações das redes de investigadores seriam 

condicionadas ou coincidentes pela pertença às UIDCE. A figura que se segue dá conta das 

relações dos autores, que estabelecerem relações de coautoria, assinalados a diferentes cores, 

conforme a UIDCE cujo relatório científico integram.  

Figura 9 Relações de coautorias em função das UIDCE (sem casos isolados) 

 

Nesta figura sobressai a proximidade e concentração dos autores assinalados a azul-escuro e 

delimitados com um círculo: tratam-se dos autores cujas publicações integram o relatório 

científico do CIPES. Tal como já havia sido detetado na Figura 8, esta figura dá também conta 

da proximidade de pequenos grupos de autores representados com a mesma cor (ver, por 

exemplo, os autores assinalados a verde claro e delimitados com quadrados). Porém, 

comparados com os “autores do CIPES”, esses pequenos grupos de autores encontram-se 

dispersos por diferentes zonas da imagem. Com exceção do “autores do CIPES”, estes dados 

revelaram-se relativamente inconclusivos sobre o papel da UIDCE no estabelecimento das 

relações de coautoria.  

Nesse sentido, procedi a uma análise mais fina, incidindo sobre a instituição de pertença dos 

autores, cujos parâmetros de categorização foram definidos no Capítulo 7 do seguinte modo:  
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 A “UIDCE” e o grupo de investigação de pertença do autor, para o caso dos docentes do 

ensino superior e “bolseiros”;  

 “Instituição de ensino ou investigação estrangeira”, para o caso dos autores 

investigadores ou docentes do ensino superior não nacionais;  

 “Escolas do ensino básico e secundário ou jardins de infância”, para os educadores e 

professores;  

 Outra instituição, para os “técnicos/ consultores”.  

Os resultados desta análise constam na tabela seguinte onde é possível constatar que apenas 

21% das redes eram compostas exclusivamente por autores pertencentes ao mesmo grupo de 

investigação ou UIDCE; as restantes 79% redes incluíam autores de várias instituições 

profissionais de pertença. 

Tabela 64 Distribuição das redes em função da instituição de pertença dos autores 

Grupo de investigação 
Todos os autores da rede pertencem ao mesmo grupo de investigação e têm a 
mesma UIDCE como instituição de pertença 

14,5% 

UIDCE em Ciências e Políticas da Educação 
Todos os autores pertencem à mesma UIDCE e tem essa UIDCE como instituição de 
pertença 

6,5% 

Outras UIDCE ou instituição de ensino investigação 
A rede inclui autores que integram várias UIDCE ou instituições de ensino e 
investigação nacionais ou estrangeiras 

53,2% 

Escolas do Ensino Básico e Secundário100 
A rede inclui autores que têm como instituição de pertença “escolas do ensino 
básico e secundário” 

21,0% 

Outra instituição 
A rede inclui autores que têm outras instituições de pertença que não “escolas do 
ensino básico e secundário” ou “outras UIDCE ou instituição de ensino e 
investigação” 

4,8% 

Total  100,0% 

(n=62) 

Perante estes dados há que relativizar a importância da pertença à mesma UIDCE ou ao 

mesmo grupo de investigação enquanto os únicos fatores explicativos do estabelecimento de 

relações de coautoria. De facto, tal como darei conta no ponto seguinte, confrontei-me com 

um cenário de grande variedade na composição das redes e uma considerável diversidade de 

configurações atendendo à análise combinada das quatro características analisadas (dimensão, 

composição, grau de internacionalização e pertença institucional).  

 

2.4. Fatores de coesão das redes de investigadores  

Relativizando a pertença à mesma UIDCE ou núcleo de investigação como os únicos fatores 

explicativos do estabelecimento de relações entre os investigadores, este ponto visa analisar 

as relações de coautoria no sentido de encontrar fatores que possam explicar o que está na 

origem das sessenta e duas redes de investigadores identificadas. Para tal, atendendo às 

dimensões, grau de internacionalização e composição no que respeita às categorias, situações 

                                                           
100 A designação inicial desta categoria foi “escolas do ensino básico e secundário ou jardins de infância”, tal como 
definida no Capítulo 7. Contudo, considerando que não houve um autor com a categoria profissional “educador de 
infância” a integrar as sessenta e duas redes de investigadores identificadas, optei pela designação simplificada de 
“escolas do ensino básico e secundário”. 
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e pertenças institucionais e profissionais dos autores que compõem as redes, conduzi um 

processo de categorização indutivo que evidenciasse fatores centrais de coesão das redes, 

admitindo que vários fatores se pudessem sobrepor e concorrer para explicar a coesão dos 

grupos de investigadores.  

Esta revelou-se uma tarefa complexa, por apelar a uma análise multicruzada de quatro 

dimensões (categoria e situação profissional, pertença institucional, dimensão e grau de 

internacionalização). Como resultado desta análise, deparei-me com um cenário de grande 

hibridismo e de multiplicidade de configurações das redes de investigadores: redes com 

pequenas e grandes dimensões, redes preferencialmente internacionais ou redes compostas 

apenas por autores nacionais, redes compostas exclusivamente por docentes do ensino 

superior e redes que incluem docentes do ensino básico e secundário, etc. Este caleidoscópio, 

respeitante à diversidade de configurações das redes de investigadores, foi considerado como 

um sinal da diversidade de interesses e estratégias dos atores na ação pública e como um dado 

fundamental que resulta deste exercício analítico. Nesse sentido, procurei estabelecer fatores 

explicativos da coesão dos grupos de investigadores que preservassem esta variedade e, 

simultaneamente, permitissem o mínimo de distanciamento e abstração para permitir uma 

leitura interpretativa dos dados.  

Deste modo, defini quatro fatores que explicam a origem e manutenção das redes de 

investigadores: redes de internacionalização da atividade científica; redes organizadas em 

torno de “investigadores seniores”; redes de colaboração entre investigadores de diferentes 

centros e unidades de I&D; redes de colaboração entre investigadores da mesma UIDCE. Para 

além do seu potencial explicativo, estes fatores constituem-se como organizadores que visam 

tornar mais inteligível a variedade das redes, permitindo uma apresentação mais metódica e 

sistemática deste texto; muito embora cada um destes fatores possam justificar a existência 

em simultâneo na mesma rede, procurei organizar as sessenta e duas redes de modo a 

ilustrarem um importante fator para a sua coesão, conforme sintetizo na tabela que se segue.  

Tabela 65 Fatores de coesão das redes identificadas 

Fatores Redes Total 

Redes de Internacionalização  
1, 13, 29, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61 

19 

“Investigador sénior” 
7, 9, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 

31, 32, 33, 34, 38 
14 

Colaboração entre UIDCE e colaboração entre investigadores 
de uma UIDCE e um centro e unidade de I&D de outra área 
científica 
 

3, 10, 14, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 
37, 39, 41, 42, 44, 45, 51, 

16 

Colaboração nas UIDCE 
2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 

24, 40, 62 
13 

TOTAL   62 

 

Existem redes em que é evidente a presença simultânea de mais do que um destes fatores de 

coesão, sendo de realçar dois tipos de fenómenos. Em primeiro lugar, as redes que se 

organizam em torno de um “investigador sénior” em contexto nacional – em que 

“investigadores seniores” de elevada centralidade assumem um papel preponderante numa 

rede onde se incluem autores de diversas categorias e situações profissionais – e em contexto 
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internacional - redes compostas por um autor português, preferencialmente um “investigador 

sénior”, que detém uma elevada centralidade e centraliza as relações entre autores 

estrangeiros e nacionais. Em segundo lugar, a rede que resulta das relações entre os autores 

cujas publicações integram o relatório científico do CIPES e que podem ser consideradas, ao 

mesmo tempo, como relações resultantes de “colaborações nas UIDCE”, como também uma 

rede de internacionalização, considerado o elevado número de autores estrangeiros que a 

integram. Note-se ainda que o mesmo autor pode pertencer a mais do que uma rede. 

Importa também relembrar os cuidados interpretativos e as limitações subjacentes a este 

exercício, mencionados no capítulo anterior. Entre eles, destaco a natureza conjuntural e 

contingencial da produção científica, o que significa que relações de coautoria analisadas nos 

relatórios científicos e as redes que emergiram da sua análise podem não ser as mais 

representativas e, por isso, traduzir com menor precisão as redes “reais” que os investigadores 

estabelecem.  

 

2.4.1. Redes de internacionalização 

Considerando que 51,4% das publicações mencionadas nos relatórios científicos 

corresponderem a publicações estrangeiras e que 20,6% dos autores são estrangeiros, não 

surpreende que dezanove das sessenta e duas redes identificadas tenham como fator de 

coesão explicativo a internacionalização da atividade científica. Há um traço essencial nestas 

redes e que consiste no facto das relações se estabelecerem preferencialmente entre docentes 

do ensino superior e autores estrangeiros, sendo residual a participação de detentores de 

outras categorias ou situações profissionais.  

De acordo com a análise detalhada de cada rede, identifiquei: (i) redes de grandes dimensões 

que resultam da participação dos autores em projetos de investigação de âmbito transnacional 

(ii) pequenas redes de investigadores nacionais com um ou dois investigadores estrangeiros; 

(iii) redes de média dimensão que incluem investigadores estrangeiros e que são marcadas 

pela presença de um investigador nacional com elevada centralização, do qual dependem as 

relações entre os restantes autores.  

No que se refere às redes que parecem resultar da participação dos autores em projetos de 

investigação âmbito transnacional, é possível apontar como exemplo as redes 46, 48 e 49. O 

estabelecimento de relações de cooperação entre investigadores nacionais e estrangeiros é 

feito através de projetos de investigação que beneficiam de financiamento externo e atribuído 

numa base competitiva e incluí fontes tão variadas como agências europeias (programas de 

investigação ou de intercâmbio da Comissão Europeia), protocolos de cooperação bilaterais 

(tipo CAPES/GRICES), instituições de âmbito nacional (como a FCT).  
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Figura 10 Composição da rede de investigadores 46 

Rede 46 
Clique 84 
335  
336  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
349  
350  

 

Grupo composto por autores nacionais e 
investigadores estrangeiros, todos docentes do 
ensino superior universitário. Trata-se de 
investigadores na área da história da educação e 
educação comparada que participam num projeto 
de investigação financiado por uma agência 
europeia. A rede é dominada por um investigador 
sénior português (335) com elevada intermediação 
em todas relações de coautoria em estudo.  

Vermelho – “Investigador sénior” 
Azul – “investigador” 
Cinzento – “investigador júnior”  
Preto – investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas.  

 
 
Figura 11 Composição da rede de investigadores 48 

Rede 48 
Clique 92 
358  
359  
360  
366  
368  
369  
370  
441  
442  
443   
444   

 

 
Grupo de autores nacionais e estrangeiros com 
interesse científico na área da aprendizagem e 
ensino superior que trabalham no âmbito de um 
projeto financiado por uma agência europeia.  
Os investigadores nacionais foram sinalizados nos 
relatórios científicos com duas UIDCE: UIDCE-UL 
(358, 359, 360 e 370) e CIE-UM (366). O grupo inclui 
ainda dois investigadores do Centro de Investigação 
em Psicologia da Universidade de Lisboa (368 e 
369). 
O grupo é composto por dois autores com elevado 
grau de intermediação nas relações de coautoria: 
366 e 359.  

Vermelho – “Investigador sénior” 
Azul – “investigador” 
Cinzento – “investigador júnior”  
Preto – investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 12 Composição da rede de investigadores 49 

Rede 49 
Cliques 99, 100, 101 e 102 
393  
394  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408   
409  
412  
413   
414  

 
Grupo de autores nacionais e estrangeiros da área 
da Educação e Ciência que participam num projeto 
de investigação financiado por agências europeias. 
O ator 393 é coordenador da equipa nacional e 
detém um grau centralidade relevante na rede. 
Contudo, a intermediação de qualquer um destes 
autores é reduzida, o que significa que as relações 
que estabelecem são confinadas a este grupo. O 
grupo inclui também três investigadores juniores.  

Azul – “investigador” 
Cinzento – “investigador júnior”  
Preto – investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada o grau que 
apresentam no total das relações de coautoria analisadas. 

 

Quanto às pequenas redes que integram docentes do ensino superior e, pelo menos, um autor 

estrangeiro vale a pena mencionar as redes 1 e 13. A exceção a esta composição das 

categorias profissionais destas redes verifica-se no caso da rede 59, em que participam 

“técnicos/ consultores”; estas últimas redes tendem a ser estabelecidas entre docentes do 

ensino superior. 

Figura 13 Composição da rede de investigadores 1 

Rede 1 
Clique 98  
391  
467  
504  
533  

 
Investigadores do CIE-UM, pertencentes a 
diferentes grupos de investigação da mesma UIDCE. 
A rede incluiu um autor estrangeiro.   
 

Vermelho - autores de publicações mencionadas no 
Relatório do CIE-UM  
Branco – autor estrangeiro  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 14 Composição da rede de investigadores 13 

Rede 13 
Cliques 55 
169    
170    
171  
172   
173    

 
Grupo inclui investigadores do mesmo grupo de 
investigação (Teacher Education, Supervision and 
Curriculum) que inclui dois investigadores 
brasileiros.  
  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Preto – autor estrangeiro 
 
Investigadores com idêntica centralidade no total das 
relações de coautoria analisadas. 

 
Figura 15 Composição da rede de investigadores 59 

Rede 59 
Clique 122 
582  
593  
594  
595  
596  
 
 

 

Pequeno grupo com um investigador português 
(azul) e com investigadores provenientes de vários 
países europeus sobre o tema “supervisão 
pedagógica”.  

Azul - investigador nacional e “investigador”  
Rosa – técnico Consultor europeu 
Preto – investigador europeu  
 
Investigadores com idêntica centralidade no total das 
relações de coautoria analisadas. 

 

Finalmente, noutros casos, as redes baseadas na internacionalização da atividade científica 

caracterizam-se pelas redes compostas por investigadores nacionais e estrangeiros, em que 

um autor português, preferencialmente um “investigador sénior”, detém uma elevada 

centralidade, ou seja, as relações entre autores estrangeiros e nacionais são muito 

dependentes da presença deste autor. Este fenómeno é particularmente visível nas redes 13, 

29, 47, 50 e 52.  

  



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

263 

Figura 16 Composição da rede de investigadores 29 

Rede 29 

Clique 71 
244  
362  
376  
378  
380  
382  
 

 
Grupo de investigadores de duas UIDCE: UIDCE (362 
e 376) e CIIE-UP (244), com dois investigadores 
estrangeiros e um professor do ensino básico. O 
investigador sénior (376) medeia os restantes 
autores. Grupo tem interesse em domínio científico 
das políticas educativas, escola pública e formação 
de adultos.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Preto - investigador estrangeiro 
Verde - Professor do Ensino Básico e Secundário 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 
Figura 17 Composição da rede de investigadores 47 

Rede 47 

Clique 20 e 21  
13  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
95  
96    

Grupo composto por autores de várias categorias e 
situações profissionais, incluindo ainda 
investigadores estrangeiros. Os docentes do ensino 
superior (“investigador” e “investigador sénior”) 
têm um papel central na mediação das relações do 
grupo.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Preto - investigador estrangeiro 
Verde - Professor do Ensino Básico e Secundário 
Rosa – “Técnico/ Consultor” 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 18 Composição da rede de investigadores 50 

Rede 50 
Clique 14 
1  
7  
9  
18  
19  
20  
21  
22  

 

 
Grupo de investigadores com autores de várias 
categorias profissionais, mas todos pertencentes ao 
mundo da academia, incluindo investigadores 
estrangeiros. O investigador português sénior detém 
elevada intermediação e constituiu a única ligação 
dos investigadores estrangeiros aos investigadores 
nacionais.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Preto - investigador estrangeiro 
Cinzento – “investigador júnior”  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 
Figura 19 Composição da rede de investigadores 52 

Rede 52 
Clique 128 
636  
637  
638  
639  
640  
641   
644  
 

 
Grupo de investigadores de várias nacionalidades, 
com interesse na área da psicologia da educação e 
educação especial. O investigador português sénior 
detém elevada intermediação.  

Vermelho - autor português 
Azul – autor da América do Sul 
Cinzento – autor europeu  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 

2.4.2. “Investigadores seniores” 

Para além da importância que determinados autores podem assumir no estabelecimento de 

redes de internacionalização, este fenómeno foi ainda visível em redes de âmbito 

preferencialmente nacional. Nessas redes, os “investigadores seniores” de elevada 

centralidade assumem um papel preponderante numa rede onde se incluem um conjunto 

alargado de autores de um leque variado de categorias e situações profissionais. A rede 31 é 

disso um excelente exemplo, ao reunir em torno de três “investigadores seniores” de elevada 

intermediação autores de uma grande variedade de categorias e situações profissionais 

(docentes do ensino superior, docentes do ensino básico e secundário, investigadores 

estrangeiros). 
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Figura 20 Composição da rede de investigadores 31 

Rede 31 
Cliques 24, 25, 26 e 27  
26  
27  
28  
29  
32  
33  
38  
39  
61  
62  
63  
64  
65  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
617  
620  
621  

 

Grupo de grande dimensão composto por autores 
de várias categorias ou situações profissionais: 
docentes do ensino superior, “investigadores 
juniores”, professores do ensino básico e 
secundário. A rede inclui docentes do ensino 
superior cujas publicações foram incluídas em 
relatórios de duas UIDCE distintas: CIE-UL (617, 620 
e 621) e CIDTFF-UA (26, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 39, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72).  
A rede inclui ainda três investigadores estrangeiros. 
Os autores trabalham temáticas relacionadas com 
“supervisão e desenvolvimento profissional dos 
professores”; a rede é dominada por três 
investigadores seniores com elevado grau de 
intermediação (32, 62 e 67).  
 

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
Verde – professor do ensino básico e secundário 
Preto - investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 

Estas redes que se constituem em torno de um investigador sénior podem assumir dois traços 

distintivos: as redes que envolvem a participação de docentes do ensino básico e secundário – 

como é o caso das redes 7, 9, 17, 20, 21, 23, 32, 33, e 38 - e as redes em que participam os 

“investigadores juniores”, como são as redes 15 e 22.  
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Figura 21 Composição da rede de investigadores 32 

Rede 32 
Clique 48, 49, 50 e 51  
151  
153  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542   
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
572  
573  

 

Grupo de autores com várias categorias e situações 
profissionais, com interesse na área da didática da 
matemática. O grupo contém docentes do ensino 
superior de várias UIDCE: CIE-UM (542, 536 e 537), 
CIEE-ESEL (151) e CIE-UL (todos os restantes).   
Os autores 153 e 535 apresentam elevado alto grau 
de centralidade.   

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Verde – professor do ensino básico e secundário 
Preto - investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada com o grau que 
apresentam no total das relações de coautoria analisadas. 

 
Figura 22 Composição da rede de investigadores 20 

Rede 20 
Cliques 115 e 116 
491  
498 
499  
529  
530  
531  
532  
 
 

 

Grupo composto por autores de várias categorias 
profissionais, incluindo docentes do ensino superior, 
do mesmo grupo de investigação e professores do 
ensino básico e secundário. Os autores partilham 
interesse na área da educação e tecnologia.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
Rosa – Professor do Ensino Básico e Secundário 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 23 Composição da rede de investigadores 23 

Rede 23 

Cliques 125 e 126 
616  
617  
626  
627  
629  
630  
631  
635  

 
Grupo composto por investigadores do mesmo 
grupo de investigação (didática das ciências), que 
inclui também docentes do ensino básico e 
secundário. 

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
Verde – Professor do Ensino Básico e Secundário 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 
Figura 24 Composição da rede de investigadores 33 

Rede 33  
Cliques 61, 62 e 63 
210  
211  
212  
213  
219  
220  
221  
432  
433  
434 

 
Grupo composto por investigadores de várias 
categorias e situações profissionais: “investigadores 
seniores”, “investigadores” e “investigadores 
juniores”; investigadores estrangeiros e professores  
do ensino básico e secundário. Os investigadores 
que partilham interesse comum de investigação (TIC 
e educação) e as suas publicações foram 
mencionadas em diferentes UIDCE: CIEP-UE (210, 
211, 212, 213), UIED-UNL (219, 220, 221, 432, 433, 
434). Os professores do ensino básico e secundário 
detêm elevada intermediação.   
 

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
Verde – Professor do ensino básico e secundário 
Preto – investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 25 Composição da rede de investigadores 38 

Rede 38 
Clique 58 
205   
206   
207   
208   
240   

 
Autores de várias categorias profissionais que inclui 
professores do ensino básico e secundário. O 
investigador 240 pertence a um centro de 
investigação diferente dos restantes membros do 
grupo e apresenta elevada intermediação.  

Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior”  
Verde – Professor do ensino básico e secundário  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 
Figura 26 Composição da rede de investigadores 15 

Rede 15 
Cliques 64, 65, 66  
237  
238  
239   
240  
241   
242  
244  
245  
246  
254   
255   
257  
258 
259  

 

Grupo de investigação composto por docentes do 
ensino superior, nacionais e estrangeiros e 
“investigadores juniores”. Os investigadores 
nacionais pertencem ao mesmo grupo de 
investigação (Escola, Currículo e Identidades 
Profissionais) do CIIE-UP. O grupo é liderado por 
dois investigadores seniores (238 e 239) que 
apresentam maior intermediação.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
Preto - investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 27 Composição da rede de investigadores 22 

Rede 22 

Cliques 123 e 124 
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
 

 

Grupo de investigação composto por docentes do 
ensino superior, nacionais e estrangeiros e 
“investigadores juniores”. Os investigadores 
nacionais pertencem ao mesmo grupo de 
investigação (Estudos sociológicos de sala de aula) 
do CIE-UL. O grupo é liderado por um investigador 
sénior (599) que apresenta maior intermediação. 

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
Preto - investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada com o grau que 
apresentam no total das relações de coautoria analisadas. 

 

2.4.3. Colaboração entre UIDCE  

Um terceiro fator explicativo das redes prende-se com a colaboração entre UIDCE, tendo sido 

possível observar duas situações essenciais: a colaboração entre investigadores de UIDCE e a 

colaboração entre investigadores de uma UIDCE e um centro e unidade de I&D de outra área 

científica. 

No que se refere às colaborações entre investigadores de UIDCE, destaco as redes 3, 26, 27, 

28, 30, 36, 39 e 41. Estas relações são geralmente estabelecidas entre docentes do ensino 

superior, “incluindo “investigadores juniores”, sendo residual a presença de autores de outras 

categorias profissionais. 

Figura 28 Composição da rede de investigadores 3 

Rede 3 
Clique 90 
356   
362  
363  
420  
 
 

 
Três autores da UIDCE-UL e um autor da UIDE-UNL.  
 

Azul - autores de publicações mencionadas no Relatório da 
UIDCE-UL 
Amarelo - autores de publicações mencionadas no Relatório 
da UIDE-UNL 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 29 Composição da rede de investigadores 26 

Rede 26 
Cliques 43 e 44 
110  
111  
112  
113  
114  
115  
117  
118  
119  

 

Grupo de investigadores de duas UIDCE com 
interesse comum na área da administração escolar e 
organização do trabalho docente.  

Preto – autores de publicações mencionadas no relatório do 
CCPSF-UA  
Cinzento – autores de publicações mencionadas no relatório 
do CEC-UM 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 

Figura 30 Composição da rede de investigadores 27 

Rede 27 
Cliques 88 e 89 
354  
355  
358  
359  
360   
366  

 
Grupo de investigadores de diferentes UIDCE com 
interesse na área da relação pedagógica e 
indisciplina.  

Azul-escuro – autores de publicações mencionadas no 
relatório da UIDCE-UL 
Azul-claro – autores de publicações mencionadas no 
relatório do CIE-UM 
Branco – autor não inscrito em UIDCE  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 31 Composição da rede de investigadores 36 

Rede 36 
Cliques 17, 18 e 19 
10  
11  
12  
47  
48  
49  
50   
436  
437  

 

Conjunto de atores interessados no mesmo tema de 
investigação, educação e TIC, com pertenças 
institucionais diversificadas.   

Vermelho – autores de publicações mencionadas no 
relatório do CIDTFF-UA 
Azul – autores de publicações mencionadas no relatório do 
CIE-UM 
Preto - autores de publicações mencionadas no relatório do 
CIDTFF-UA mas técnico/ consultor  
 
Investigadores com idêntica centralidade no total das 
relações de coautoria analisadas. 

 
Figura 32 Composição da rede de investigadores 39 

Rede 39 
Cliques 95 e 96 
371  
372  
387  
585  
586  

 
Três autores da UIDCE-UL e dois autores do CIE-UL.  Azul – autores de publicações mencionadas no relatório da 

UIDCE-UL 
Verde - autores de publicações mencionadas no relatório do 
CIE-UL  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 
Figura 33 Composição da rede de investigadores 41 

Rede 41 
Clique 120 
546  
547  
548  
549  
 

 
Dois autores do CIFPEC-UM e dois autores do CIE-
UM.   

Vermelho - autores de publicações mencionadas no relatório 
do CIFPEC-UM  
Azul - autores de publicações mencionadas no relatório do 
CIE-UM 
 
Investigadores com idêntica centralidade no total das 
relações de coautoria analisadas. 
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Foi também possível verificar a existência de redes cuja coesão das relações passa pela 

organização de eventos científicos que envolvem mais do que uma UIDCE; este é o caso das 

redes 42 e 45, relacionadas com a edição de atas de resumos ou comunicações.  

Figura 34 Composição da rede de investigadores 42 

Rede 42  
Clique 33 e 91, 93 e 94  
 
49  
358  
359  
366  
391  
437  
467  
491  
492  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
506  
507  
516   
517  
518  
520  

 

Grupo de autores composto por docentes do ensino 
superior, incluindo “investigadores juniores” 
nacionais envolvidos na edição de atas de encontros 
científicos. Os autores provêm de duas UIDCE: 
UIDCE-UL (358, 359) e CIE-UM (todos os restantes).  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 
Figura 35 Composição da rede de investigadores 45 

Rede 45 
Clique 106 
446  
479  
480 
481 
482  
483 
484  
485 
489  
490   

 

Grupo de autores composto por docentes do ensino 
superior, incluindo “investigadores juniores” 
nacionais envolvidos na edição de atas de encontros 
científicos. Os autores provêm de três UIDCE da 
Universidade do Minho: CEC-UM (484), CIFPEC-UM 
(485) e CIE-UM (todos os restantes). O investigador 
480 apresenta elevada intermediação.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
Preto - investigador estrangeiro 
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Foram também identificadas redes que ilustram colaborações entre autores de UIDCE e de 

autores de outros centros e unidades de I&D de áreas científicas distintas da educação; são 

exemplos deste fenómeno as redes 10, 35, 37 e 51, que envolvem a colaboração com 

investigadores das áreas da saúde médica, matemática ou a química. 

Figura 36 Composição da rede de investigadores 37 

Rede 37 
Cliques 36, 37 e 39 
73  
80  
85  
99  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  

 

Grupo de investigadores do mesmo grupo de 
investigação (73, 80, 85 e 99) e investigadores da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
(125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131).  

Cinzento – autor de publicações mencionadas no relatório 
de uma UIDCE  
Branco – autor de outro centro e unidade de I&D nacional  
 
A dimensão dos autores está relacionada com o grau que 
apresentam no total das relações de coautoria analisadas. 

 
Figura 37 Composição da rede de investigadores 51 

Rede 51 
Clique 112 
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461 
462  

 
Rede composta por investigadores nacionais 
(pertencentes à mesma UIDCE) e investigadores 
estrangeiros, especialistas em saúde médica. 
Os autores do grupo têm a mesma centralidade e 
intermediação.  

Vermelho - Autores nacionais 
Cinzento – autores estrangeiros  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 
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Figura 38 Composição da rede de investigadores 10 

Rede 10 
Clique 52 
154  
155   
156   
157   

 
Grupo que inclui um investigador de uma UIDCE 
(154) e três investigadores de outro centro e 
unidade I&D nacional. 

Branco - autores de publicações mencionadas no relatório 
do CIEE-ESEL 
Rosa – docentes do Departamento de Matemática da 
Universidade do Minho 
 
Investigadores com idêntica centralidade no total das 
relações de coautoria analisadas. 

 
Figura 39 Composição da rede de investigadores 35 

Rede 35 
Clique 117 
508   
509  
510  
511  
512  

 
Grupo composto por um investigador de educação e 
investigadores de outro domínio científico 
(engenharia civil e química têxtil).   
 

Branco - autores de publicações mencionadas no relatório 
do CIE-UM 
Azul - docentes do Departamento de Ciências e Tecnologia 
da Universidade do Minho 
 
Investigadores com idêntica centralidade no total das 
relações de coautoria analisadas. 

 

2.4.4. Colaboração nas UIDCE  

Outro fator explicativo das redes de investigadores consiste no estabelecimento de relações de 

investigadores da mesma UIDCE ou grupo de investigação. Tal como já referido, das sessenta e 

duas redes identificadas 14,5% correspondem a redes em que todos os autores da rede 

pertencem ao mesmo grupo de investigação (como é o caso das redes 6, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 

24 e 40) e apenas 6,5% correspondem a redes em que todos os autores pertencem à mesma 

UIDCE (redes 2, 4, 5 e 62).  

As redes de colaboração entre autores do mesmo grupo de investigação ou da mesma UIDCE 

são geralmente redes de pequena dimensão, compostas exclusivamente por docentes do 

ensino superior, incluindo “investigadores juniores”. Com exceção da rede 40 e da rede 16, 

trata-se de redes em que os autores têm idêntica centralidade (quer em termos de grau quer 

em termos de intermediação).  
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Figura 40 Composição da rede de investigadores 2 

Rede 2 
Clique 38 
76  
79   
136  
122  

 
Investigadores da mesma UIDCE mas de núcleos de 
investigação diferentes.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior” 
 
Investigadores com idêntico grau de centralidade no total 
das relações de coautoria analisadas. 

 
Figura 41 Composição da rede de investigadores 11 

Rede 11  
Clique 53  
159  
160   
161  
162  

 
Grupo de docentes do ensino superior politécnico. 
Grupo de investigação: Teacher Education, 
Supervision and Curriculum 
 

Branco – “investigador sénior” 
Azul – “investigador” 
Verde – desconhecido 
 
Investigadores do CIEE-ESEL com idêntico grau de 
centralidade no total das relações de coautoria analisadas. 

 
Figura 42 Composição da rede de investigadores 24 

Rede 24 
Clique 119 
524   
525  
526  
527  

 
Grupo de autores do mesmo grupo de investigação 
(Educational Institutions, Organization and 
Contexts), composto por um investigador sénior e 
quatro investigadores juniores.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Cinzento – “investigador júnior” 
 
Investigadores com idêntica centralidade no total das 
relações de coautoria analisadas. 
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Figura 43 Composição da rede de investigadores 16 

Rede 16 
Cliques 73 e 74 
234  
261  
262   
264  
266    
268  
270  

 
Grupo de autores do mesmo núcleo (género e 
infância no campo educativo) que inclui 
investigadores e investigadores seniores, mas com 
um investigador júnior com elevado grau de 
intermediação.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior”  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação. 

 
Figura 44 Composição da rede de investigadores 40 

Rede 40 
Clique 97  
373  
383  
384  
385  

 
Grupo de investigação composto por investigadores 
da mesma UIDCE. Um “investigador júnior” 
apresenta elevada intermediação.  

Vermelho – “investigador sénior” 
Azul -“investigador” 
Cinzento – “investigador júnior”  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 

No âmbito das redes que se caracterizam pelo estabelecimento de relações entre autores da 

mesma UIDCE, destaca-se a rede 62 pelo facto de ser composta por autores cujas publicações 

integram o relatório científico do CIPES (ver figura seguinte). Foi atendendo a esta 

característica fundamental que incluí esta rede como ilustrativa dos fatores de coesão 

“colaboração nas UIDCE”.  

Contudo, esta constitui uma rede em que outros fatores de coesão estão presentes, 

resultantes de aspetos particulares das características destes autores, tornando-se necessário 

colocar algumas reservas à inclusão da rede 62 como um exemplo “típico” e ilustrativo das 

redes cuja coesão entre os autores se fundamenta na relação de pertença à mesma UIDCE.  
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Figura 45 Composição da rede de investigadores 62 

Rede 62  
Cliques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 
 
229  
296  
297  
298  
299   
300  
301  
302  
303  
304  
306  
307   
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
324  
325  
326  
327  
328  
329   
330   
331  
332 
333  

 
 

 
Vermelho – “Investigador sénior” 
Azul – “investigador” 
Preto – investigador estrangeiro 
Rosa – Técnico/ Consultor  
 
A dimensão dos autores está relacionada com a 
intermediação que apresentam no total das relações de 
coautoria analisadas. 

 

Em primeiro lugar, o grupo ocupa um lugar central nas relações de coautoria: três dos seus 

investigadores estão entre aqueles que detêm maior centralidade e os cinco investigadores 

com maior grau de intermediação pertencem a esta UIDCE, incluindo o seu coordenador 

científico. Esta centralidade justifica-se na medida em que 86,7% das publicações do grupo são 

assinadas em coautoria. 

Em segundo lugar, o grupo caracteriza-se por ter uma componente de âmbito internacional 

bastante acentuada. Por um lado, as publicações destes autores são exclusivamente 

internacionais. Por outro lado, 48,7% dos autores que submeteram os artigos na UIDCE não 

são portugueses, sendo que o grupo alberga 13,7% do total dos autores não nacionais em 

análise. 

Em terceiro lugar, é o grupo mais sui generis na composição. Para além da elevada 

percentagem de autores não nacionais já mencionada, 7,7% dos autores deste grupo são 

técnicos ou consultores, o que corresponde à maior concentração destes profissionais em 

relação a todos os restantes grupos identificados. Acresce ainda que este grupo é o único que 

não inclui “investigadores juniores” (bolseiros ou assistentes), o que poderá estar associado, 

entre outros, ao facto desta UIDCE não estar sedeada numa instituição de ensino superior. 
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A evocação destes dados relembra a necessária prudência na utilização destes fatores de 

coesão, mostrando como se podem sobrepor e conjugar em múltiplas composições e 

configurações e relativizando também a pertença a uma UIDCE como único fator explicativo da 

coesão dos investigadores.  

 

3. Discussão dos resultados: das relações de coautoria à regulação 

autónoma 
Este ponto tem como objetivo discutir os resultados obtidos com o exercício analítico das 

relações de coautoria dos autores e das publicações constantes nos relatórios científicos de 

2007 das UIDCE. Recordo que este exercício foi conduzido na expectativa de ilustrar a 

emergência e existência de modos de regulação para além da regulação de controlo, sendo de 

realçar dois aspetos centrais que animam esta discussão. 

Em primeiro lugar, a análise das relações de coautoria evidenciou as UIDCE como estruturas 

que traduzem diferentes modos de produção científica. Este fenómeno é visível pelas 

diferenças, em alguns casos assinaláveis, dos dados relativos às características dos autores, 

publicações e relações de coautoria em função da UIDCE cujo relatório científico integravam. 

Por isso, ainda que constituam estruturas de regulação de controlo, elas também são lugar de 

produção de processos de regulação autónoma e que estão na base das diferenças 

encontradas.  

Em segundo lugar, a análise das relações de coautoria permitiu identificar redes de 

investigadores que não se confinam às fronteiras das UIDCE nem se explicam em função da 

pertença a uma determinada UIDCE; nesse sentido, as redes constituem um importante 

indicador da existência de modos de regulação autónoma.  

Partindo destes dois aspetos, a discussão dos dados que resultaram da análise das redes de 

coautoria será conduzida em dois momentos. No primeiro momento, pretenderei validar os 

resultados deste exercício analítico, demonstrando a adequação pela opção metodológica da 

análise das relações de coautoria. No segundo momento, farei uma discussão sobre o papel 

das redes de investigadores e das UIDCE na regulação de controlo.  

 

3. 1. A validade dos resultados da análise das relações de coautoria  

O exercício analítico das relações de coautoria foi conduzido no sentido de construir um objeto 

empírico capaz de dar conta da coexistência de modos de regulação autónoma com modos de 

regulação de institucional, de controlo, através de redes de investigadores. Este ponto tem 

como objetivo confirmar o potencial da análise das relações de coautoria enquanto indicador 

do modo como se produz e compõe a regulação autónoma por três ordens de razão. 

Em primeiro lugar, a análise das relações de coautoria dos autores constantes nos relatórios 

científicos de 2007 das UIDCE demonstrou comportar características comuns a resultados 

obtidos em trabalhos de âmbito semelhante. Nesse sentido, destaco: a fragmentação em 

vários clusters, resultante da ausência de relações de coautoria por parte de determinados 

autores conforme Barabási et al. (2002); a presença de configurações do tipo small world que, 
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neste estudo, representam os grupos de investigadores que partilham o mesmo grupo de 

investigação (Newman, 2001); a aparente existência de estratificações nas redes de 

investigadores, recordando configurações do tipo star production (Moody, 2004). Sobre este 

último aspeto, refiro-me às redes onde frequentemente se constatou a centralidade de um 

investigador sénior, indiciando uma liderança científica, apesar desta análise não se ter 

centrado em abordagens que privilegiam as posições e estatutos dos autores.  

Em segundo lugar, a escolha dos relatórios científicos enquanto fontes primordiais para a 

análise das relações de coautoria pareceu apropriada. Vale ainda a pena recordar que, à falta 

de alternativas mais sustentáveis, selecionei estes documentos que servem para a avaliação 

das atividades científicas por parte da tutela. Muito embora não seja possível ignorar o 

contexto institucional local da sua produção, a possibilidade de se estar perante uma imagem 

produzida para efeitos de avaliação parece ausente. A exceção poderá colocar-se no caso do 

relatório científico do CIE-UMA que se centra sobretudo em produção científica de 

investigadores que, apesar de membros elegíveis da UIDCE, desempenham na maioria dos 

casos as suas funções noutras instituições de investigação ou do ensino superior.  

Caixa 24 As publicações e autores que integram o relatório científico do CIE-UMA 

Os autores que constam no relatório científico do CIE-UMA correspondem aos que apresentam a 

mais elevada percentagem de publicações assinadas individualmente quando comparados com os 

restantes relatórios científicos (89,7%); por isso, deste relatório resultam poucos dados relacionais 

para análise. Em simultâneo, existem três outras características distintivas relativas aos autores e 

publicações deste relatório. Em primeiro lugar, verifica-se uma elevada percentagem de autores 

estrangeiros; se no total da população em análise 20,6% dos autores não são portugueses, no caso 

do CIE-UMA esse valor ascende aos 72, 2%. Em segundo lugar, 89,7% das publicações são de âmbito 

internacional, com particular incidência em artigos de revistas internacionais (51,7%) e livros 

internacionais (34,5%). Finalmente, em terceiro lugar, a maioria destes autores não se encontra 

filiado na mesma instituição de ensino.  

Contudo, apesar do CIE-UMA estar sedeado numa instituição de ensino superior e desta UIDCE 

integrar como membros efetivos todos os docentes do Departamento de Ciências da Educação (tal 

como referido no seu relatório), dos dezanove autores que apresentaram os seus artigos através 

desta UIDCE, apenas dois dos autores são docentes do referido departamento. Com efeito, a maioria 

destes autores é docente e investigador noutras instituições, nomeadamente estrangeiras, e as suas 

relações não configuram a existência de um grupo coeso de relações. Tendo optado por inscrever no 

relatório científico publicações preferencialmente internacionais e aparentemente isoladas, houve 

um certo esvaziamento da UIDCE enquanto instituição associada a uma instituição de ensino 

superior. 

 

A variedade de relações, de publicações existentes e atores envolvidos na generalidade das 

redes de investigadores não demonstra uma estratégia particular de produção, 

nomeadamente para efeitos de avaliação, mas antes estratégias e ações diversas de grupos de 

composições e dimensões variáveis que não parecem configurar uma imagem produzida para 

efeitos de avaliação.  

Finalmente, em terceiro lugar, o que deu significado às relações de coautoria foi a análise do 

efeito combinado das características de autores e publicações e das interações. Muito embora 

a análise das categorias relativas aos atributos dos autores e das publicações tenha 
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constituído, por si, um importante contributo para conhecer quem assina que produções 

científicas, foi apenas através da análise combinada dos atributos e das relações entre os 

autores que se tornou possível identificar redes de investigadores que, de outro modo, 

ficariam ocultas (Degenne & Forsé, 1994).  

Em síntese, o caráter exploratório deste exercício analítico permitiu concluir que a opção pela 

análise de relações de coautoria foi correta no sentido de mostrar que existe um objeto 

empírico para lá da pertença de um determinado grupo de investigação ou UIDCE.  

 

3.2. As UIDCE e as redes de investigadores  

O estudo das relações de coautoria evidenciou dois fenómenos que estão na base do caráter 

multirregulado do objeto de estudo, as políticas de investigação educacional: por um lado, a 

existência de redes de investigadores, cuja complexidade e variedade das configurações não se 

esgota nas fronteiras institucionais das UIDCE; por outro lado, as diferenças entre autores, 

publicações e relações de coautoria de cada relatório científico são entendidas como um sinal 

das UIDCE como estruturas de regulação de controlo.  

De facto, o exercício analítico das relações de coautoria foi conduzido, em primeira instância, 

com o objetivo de evidenciar modos de regulação autónoma, através da identificação de redes 

de investigadores. A valorização do caleidoscópio multicomposto de formas e configurações 

das redes de investigadores que emergiram desta análise são entendidas e interpretadas como 

um indicador da multiplicidade de interesses e estratégias, atores e relações envolvidas na 

construção das políticas públicas. Neste caleidoscópio, as UIDCE constituem apenas um dos 

fatores de coesão das redes de investigadores – e dos menos relevantes em termos 

quantitativos.  

A este propósito, relembro a rede composta pela totalidade dos autores cujas publicações 

integram o relatório científico do CIPES. Para além dos atributos particulares deste grupo de 

autores, importa ainda sublinhar que esta é a única UIDCE dos relatórios científicos em análise 

que não está associada a uma única instituição de ensino superior. Este último dado reforça as 

ligações científicas e de investigação entre autores como um importante fator de coesão, 

desvalorizando o contexto institucional de uma única instituição do ensino superior. O 

estabelecimento de relações de coautoria e de colaboração está enredado num complexo de 

produção científica que não se esgota na pertença à UIDCE, graças à elevada intermediação e 

centralidade dos autores, bem como das relações intensas e de caráter transfronteiriço. Os 

“autores do CIPES” reforçam o argumento da importância relativa da UIDCE como fator de 

coesão das redes de investigadores: a coesão do grupo parece decorrer da rede tecida pelos 

autores e não da UIDCE de pertença.  

Mas este exercício analítico também revelou indícios que as UIDCE, estruturas de regulação de 

controlo, constituem unidades singulares de gestão do sistema científico e são lugar de 

construção de políticas próprias que as fazem distinguir entre si. Esta constatação conduz a um 

aparente paradoxo: as UIDCE distinguem-se entre si, mas não explicam a variedade de redes 

que os investigadores estabelecem. Afirmo este aparente paradoxo porque, apelando aos 

contributos da ação pública e da regulação social, este fenómeno, supostamente contraditório, 
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é interpretado como uma evidência da complexidade das políticas públicas, atendendo a dois 

pressupostos teóricos fundamentais. 

Em primeiro lugar, os instrumentos de regulação de controlo raramente se constituem como 

isentos de ambiguidade, como aplicações lineares e réplicas dos dispositivos de controlo que 

estão na sua origem. Muito embora constituam unidades de regulação de controlo do sistema 

científico, não significa que as UIDCE sejam necessariamente idênticas; pelo contrário, elas 

representam sempre uma adaptação e reinterpretação local dos enquadramentos jurídicos e, 

nesse sentido, considerando as contingências e os atores locais, comportam sempre 

características diferenciadas.  

Em segundo lugar, a regulação autónoma faz-se não só pela aplicação e ajuste da regulação 

estatal, mas também pela produção e invenção de novas regras de ação, sendo as redes de 

investigadores uma evidência da margem de autonomia dos autores.  

Considerando que as UIDCE não são irrelevantes nesta análise porque se distinguem entre si 

mas que não explicam as redes e o modo como os investigadores se relacionam entre si, as 

diferenças encontradas entre autores e publicações dos relatórios científicos são interpretadas 

enquanto indicadores de diversos entendimentos sobre a produção de trabalho científico em 

cada UIDCE.  

Para justificar esta afirmação proponho uma leitura suplementar dos dados apresentados, 

começando por reanalisar os dados obtidos em função da centralidade dos atores (grau e 

intermediação) atendendo às UIDCE em cujos relatórios científicos foram mencionados. É 

possível concluir sobre a existência de quatro tipos de centralidade, esquematizados na figura 

em que segue, em que o eixo vertical representa a variação do grau (mais ou menos 

coautorias) e o eixo horizontal diz respeito à variação da intermediação dos autores.  

Figura 46 Tendências de centralidade dos autores em função da UIDCE em cujo relatório científico integram  

 

 

 

O Quadrante I está relacionado com os autores das publicações da mesma UIDCE que 

apresentam elevado grau nas relações de coautoria, mas menores valores de intermediação. 

Os casos mais visíveis deste fenómeno estão na UIED-UNL, o CIE-UM e do CIE-UL. Nestes casos, 
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do ponto de vista da conceção e organização do trabalho científico, parece existir uma 

tendência para valorizar a assinatura coletiva (o que justifica o elevado grau), bem como uma 

certa especialização, considerando que os autores tendem a publicar tendencialmente entre si 

(o que é visível pelo menor grau de intermediação destes autores quando comparados com os 

restantes). De resto, estas três UIDCE estão entre aquelas que acolhem mais autores não 

docentes do ensino superior, nomeadamente “bolseiros” e professores do ensino básico e 

secundário.  

O Quadrante II diz respeito aos autores que apresentam elevado grau de centralidade e 

pertencem à mesma UIDCE. É certamente o caso CIPES, em que 46,2% dos autores tem um 

grau igual ou superior a sete e 53,8% dos autores detém intermediação igual ou superior a 

cem. Desde logo, este dado significa que se tratam de autores que estabeleceram mais 

relações de coautoria, dado confirmado atendendo a que apenas 13,3% das publicações 

inscritas no relatório científico do CIPES são assinadas por um único autor. Mas estes dados 

também significam que estes autores estabelecem ligações com investigadores, especialistas e 

técnicos ou consultores a que dificilmente outros autores acedem. Neste caso, a investigação 

surge como um trabalho predominantemente coletivo e internacional, legitimado não só pela 

universidade mas também por outras organizações.  

O Quadrante III está relacionado com os autores detentores de menor centralidade, quer em 

termos de grau, quer no que respeita à intermediação, e que se consubstancia nos casos dos 

autores da OPECE, da CIEE-ESEL, do CIEP-UE e do CIE-UMA. Este fenómeno justifica-se 

considerando que medidas de centralidade estão naturalmente associadas à existência de 

relações. Neste caso, se os autores de determinada UIDCE tendem a assinar individualmente 

as suas produções, naturalmente a probabilidade de estarem entre os autores com maior 

centralidade ou intermediação é menor. É justamente o que sucede com as publicações 

constantes nos relatórios científicos da OPECE, da CIEE-ESEL, do CIEP-UE e do CIE-UMA, em 

que maioria dos autores assinou as publicações individualmente. Acresce ainda a prevalência 

de publicações nacionais e que frequentemente integram autores não docentes do ensino 

superior, transparecendo uma imagem de trabalho científico localizada no território nacional e 

menos seletiva nas autorias (com a exceção do CIE-UMA, pese embora as especificidades que 

revestem este relatório científico, conforme mencionado na Caixa 24).  

Finalmente, o Quadrante IV prende-se com os autores que pertencem à mesma UIDCE e que 

tendem a apresentar uma maior intermediação mas um menor grau nas relações de coautoria. 

Este é o caso dos CCPSF-UA, CEC-UM, CIDTFF-UA, CIEP-UE, CIIE-UP e UIDCE-UL, em que os 

autores destas UIDCE tendem a assumir um papel importante para aceder a autores ou 

especialistas menos acessíveis para outros participantes nas relações de coautoria. No 

entanto, muito embora tenham em comum a intermediação que confere a estes autores um 

maior alcance na diversidade científica, um olhar sobre a diversidade e internacionalização dos 

autores e publicações destas UIDCE revela diferentes combinações, conforme pretende dar 

conta a tabela que se segue. 
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Tabela 66 Atributos dos autores do quadrante IV 

 ≤de 30% dos autores não são docentes 
do ensino superior 

≤10% dos autores não são docentes do 
ensino superior 

≥ 15% de autores estrangeiros e <55% 
de publicações nacionais 

CIDTFF-UA  CEC-UM  
UIDCE-UL  

≤10% de autores estrangeiros e  
≥55% de publicações nacionais 

CIIE-UP 
CCPPSF-UA 

- 

 

No relatório científico do CIDTFF-UA tende a assumir maior internacionalização e maior 

diversidade de autores; no relatório científico do CEC-UM e UIDCE-UL maior 

internacionalização e mais “academia”; no caso do CIIE-UP e CCPPSF-UA, mais diversidade de 

autores e mais centrado no território nacional.  

É possível concluir que muito embora as relações de coautoria não captem a regulação 

autónoma, elas constituem um importante indicador sobre a coexistência e sobreposição de 

múltiplos modos de regulação, que não se esgota na análise das estruturas de regulação de 

controlo. A identificação da multiplicidade de redes de investigadores, as suas configurações e 

composições variadas deu conta da emergência e afirmação de modos de regulação 

autónoma, que resulta dos interesses, estratégias e interações entre os investigadores. Por seu 

turno, as diferentes estratégias de colaboração científica identificadas permitem caracterizar 

“os investigadores” como um ator compósito, que não constitui um bloco homogéneo mas 

antes investigadores que, individual e coletivamente, produzem artefactos científicos em 

múltiplos níveis de ação, questionando a existência de uma comunidade coesa. 
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Considerações finais  
 

Neste trabalho, as políticas públicas de ciência foram analisadas numa perspetiva de ação 

pública, tomando o domínio específico da investigação educacional como um objeto de 

estudo. De acordo com o quadro teórico da investigação, recordo a formulação da questão de 

pesquisa nos seguintes termos:  

Como se caracteriza o processo de regulação das políticas de investigação educacional 

e quais as evidências da ação combinada da regulação de controlo e da regulação 

autónoma?  

Para responder a esta questão, selecionei três linhas conclusivas que resultaram do trabalho 

empírico.  

 

As políticas de investigação educacional são multirreguladas e a sua evolução recente 

mostra o desenvolvimento de modos de regulação transnacional, a emergência de modos de 

regulação pós-burocráticos e a coexistência de modos de regulação de controlo e de 

regulação autónoma  

 

Sobre o desenvolvimento de modos de regulação transnacional 

Muito embora o trabalho empírico não tenha incidido sobre instâncias de regulação 

transnacional, começo por registar os vestígios da sua presença, atendendo à semelhança de 

determinadas opções das políticas científicas nacionais com soluções adotadas noutros países 

ou em instâncias supranacionais, sugerindo fenómenos de transferência e empréstimo de 

políticas.  

Desde logo, e tal como evidenciei no Capítulo 2, foi possível constatar indicadores relativos à 

importância da ação de instâncias supranacionais na definição dos modos de regulação de 

controlo, por parte do Estado, na emergência das políticas públicas de ciência, visível: (i) pela 

criação da JNICT em 1967, para o qual terá contribuído a pressão da OCDE; (ii) pela criação de 

um orçamento de ciência e tecnologia no final dos anos 1980 atendendo à necessidade de 

gerir os fundos comunitários e, mais uma vez, referindo o papel da OCDE nessa decisão.  

Centrando-me nos fenómenos de regulação transnacional vividos nas estruturas de regulação 

de controlo estudadas, começo por recuperar o trabalho sobre a ação do IIE. Como exposto no 

Capítulo 5, a criação de um organismo governamental sob a tutela do Ministério da Educação, 

com competências no domínio da investigação educacional num momento de aplicação de 

uma reforma educativa não se tratou propriamente de uma originalidade nacional. De facto, 

Popkewitz & Pereyra (1992, p. 12) referem processos semelhantes, registando a tendência 

seguida por outros países europeus que, empenhados na implementação de reformas 



Considerações finais 

286 

educativas durante a década de 1980, criaram “novas entidades e modelos de certificação e o 

estabelecimento de instituições de investigação (…) para orientar o ensino”.  

Conforme descritos no Capítulo 6, os contornos da ação da FCT também podem ser 

interpretados como marcados por processos de regulação transnacional. A valorização da 

avaliação da atividade científica com impactos na obtenção de financiamento público como 

um instrumento central de regulação assemelha-se com soluções adotadas noutros países de 

modelos de performance-based research funding, como, por exemplo, Reino Unido, Canadá, 

Nova Zelândia e Austrália tal como dei conta na Introdução. Note-se ainda a conformidade 

com medidas protagonizadas por instâncias supranacionais, como é o caso dos modos de 

financiamento da investigação promovidos pela Comissão Europeia referidos no Capítulo 2.  

 

Sobre a emergência de modos de regulação pós-burocráticos  

No que se refere à emergência de modos de regulação pós-burocráticos, gostaria de sublinhar 

uma interessante evolução: do recurso a instrumentos de regulação considerados tradicionais, 

que apelam a normas e incentivos com produção legislativa, para instrumentos que acentuam 

a avaliação da atividade científica para efeitos de financiamento público. Associada a esta 

evolução, os dados também mostraram uma mudança nos objetivos da regulação: da tentativa 

em controlar a agenda de investigação para o controlo nos modos de produção da atividade 

científica.  

Assim, e tal como procurei demonstrar, a ação do IIE foi orientada para influenciar a agenda de 

investigação, sendo que a tentativa de controlo de uma agenda constitui, segundo Jacobsson 

& Sahlin-Andersson (2006), uma característica comum na regulação por parte do Estado. Este 

modo de regulação tornou-se particularmente visível pelas preocupações em produzir um 

conhecimento prático, útil, com temáticas preferenciais que apoiassem a reforma educativa 

ou que estivessem de acordo com as orientações políticas definidas para o sistema educativo.  

Sobre os instrumentos de regulação utilizados, note-se que a criação do IIE esteve embebida 

no processo de aprovação da primeira Lei de Bases do Sistema Educação, diploma que 

consagrava um artigo à definição do sentido e objetivo da investigação em educação (artigo 

50.º da Lei n.º 46/86 de 14 de outubro). Este dado torna-se particularmente interessante e 

indiciador de dois fenómenos. Em primeiro lugar, o enquadramento jurídico sobre o sentido da 

investigação representa um exemplo da prevalência de um modo de regulação baseado em 

normas e regulamentos, ou seja, de um modo de regulação tipicamente burocrático. Em 

segundo lugar, reflete a tendência então dominante sobre a intervenção direta do Estado, por 

via da administração pública, e da afirmação de valores coletivos que, neste caso, 

correspondem aos valores da reforma educativa. Por isso, este pequeno mas muito 

significativo dado reflete também uma perspetiva do “Estado Educador”, assente no 

voluntarismo político e baseado num forte consenso social sobre o valor da educação 

(Barroso, 2006b).  

Contudo, o estudo sobre os modos de regulação da investigação educacional do IIE deu conta 

de uma interessante evolução dos instrumentos adotados. Por um lado, foi possível constatar 
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o progressivo estreitamento dos critérios de avaliação dos projetos de investigação a apoiar, 

procurando direcionar a ação dos investigadores para uma determinada produção científica. 

Por outro lado, a tentativa em influenciar a agenda científica passou a exercer-se não tanto 

através de um pendor normativo e centralizador - que se poderia ter traduzido, por exemplo, 

no apoio à investigação exclusivamente baseado no estabelecimento de contratos e de 

encomendas ou na realização de investigação nos próprios serviços do ministério - mas 

acentuando-se a abertura de concursos de apoio financeiro à investigação de base 

competitiva. Esta dinâmica constitui o reflexo da progressiva introdução de outros modos de 

regulação de controlo. 

Neste plano, o estudo da ação da FCT mostrou-se particularmente relevante para ilustrar a 

emergência e o crescimento de novos modos de regulação de controlo que privilegiam a 

avaliação externa, formalizada e publicitada, a prestação de contas, valorizando-se os 

resultados, acentuando os mecanismos de seletividade. Desde logo, os dados demonstraram a 

centralidade que a FCT tem vindo a assumir no sistema científico. Em simultâneo, o trabalho 

empírico também evidenciou como a avaliação se tem constituído como o instrumento 

privilegiado de regulação de controlo, através de uma considerável coleção ferramentas que 

sustentam estes processos de avaliação e que completam, aprofundam e dão vida aos 

parâmetros e critérios estabelecidos nos regulamentos formais dos concursos. 

Note-se também que a ação da FCT está relacionada com a tentativa em influenciar os modos 

de produção ou, como referem Correia & Caramelo (2010, p. 31), com a “formulação de 

políticas de investigação que configuram, quer os modos legítimos de fazer a investigação, 

quer os modos legítimos de apresentar os produtos de investigação”; a regulação de controlo 

baseia-se em instrumentos que valorizam uma investigação progressivamente mais 

internacionalizada, colaborativa, universitária, aplicada, com impactos nos domínios técnicos 

ou socioeconómico.  

Para dar inteligibilidade destas evoluções, socorro-me da ideia de que estaremos na presença 

de uma transição de modos de regulação burocráticos, centrados na formalização de objetivos 

para a ação a priori, para modos de regulação pós-burocráticos, centrados preferencialmente 

nos resultados obtidos a posterior (Maroy 2004; 2005). Este olhar permitiria renovar a 

interpretação de dois fenómenos observados no trabalho empírico.  

Em primeiro lugar, reportando-me à ação da FCT, percebe-se que a regulação da atividade 

científica não incida tanto sobre as temáticas de investigação, subjacentes ao modo de 

regulação privilegiado pelo IIE, mas se centre nos resultados obtidos pelos investigadores em 

termos de publicações em revistas científicas com impacto de citação, em projetos aprovados 

com financiamento em base competitiva ou no número de teses de mestrado e doutoramento 

orientadas.  

Em segundo lugar, esta transição pode ajudar a compreender alguma da polémica relatada 

pelos coordenadores científicos das UIDCE a propósito da avaliação dessas estruturas entre 

2002 e 2007: quando estes atores se referem a uma mudança “subliminar” dos critérios de 

avaliação ilustram o modo como passaram a conviver com um modo de coordenação e 

controlo que não incidiu sobre objetivos previamente fixados no período a que a avaliação 
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reportava (que, neste caso, seria 2003), mas antes ao regulamento que estabeleceu os seus 

critérios e avaliação em 2007.  

O recurso a um quadro de análise que enfatiza a mudança de modos de regulação burocráticos 

para pós-burocrático justifica-se, antes de mais, para tornar mais transmissível a ideia de 

mudança de reconfiguração do papel tradicional do Estado. De facto, a evolução dos modos de 

regulação do sistema científico aqui retratada não é exclusiva das políticas públicas de ciência. 

Pelo contrário, esta evolução dá conta de um fenómeno transversal a múltiplos setores nas 

políticas públicas dos países ocidentais e das consideradas economias emergentes e 

representa uma marca de um processo de reconfiguração do papel tradicional do Estado, 

referido no Capítulo 2. Nesse sentido, proponho-me uma leitura suplementar sobre esta 

evolução, com o objetivo de evitar uma visão redutora ou de substituição de uma narrativa 

neoliberal por uma narrativa do Estado pós-burocrático (Steiner-Khamsi, 2008).  

Para tal, menciono a crescente centralidade da FCT no sistema científico, assim como a 

definição formal das unidades institucionais do sistema científicos e o reforço das técnicas de 

avaliação (pelo crescimento em termos de participantes, frequência de realização e 

financiamentos atribuídos). Se é certo que estes instrumentos acentuam a importância dos 

resultados da ação pública, interrogo-me se não se terá criado uma certa burocratização dos 

instrumentos pós-burocráticos, quer pelo aumento do controlo estatal nas políticas públicas 

de ciência, assim como pela proliferação de formulários, guiões, relatórios e regulamentos. 

Nesse sentido, evoco as palavras de Lima (2011) quando refere que estaremos face à 

emergência de uma hiperburocracia que, atualizando conceções mecanicistas através de 

modelos considerados como mais flexíveis, não tem sido acompanhada de soluções 

governativas mais democráticas e participadas, valorizando-se mais a tecnoestrutura do que a 

colegialidade.  

Insistindo na necessidade de não reduzir a minha análise à constatação de uma transição entre 

modos de regulação burocráticos para modos pós-burocráticos, evoco o preâmbulo do 

Decreto-Lei que criou a JNICT a 11 de Julho de 1967, cujo excerto aqui evoco:  

“O ritmo de crescimento da ciência e da tecnologia criou outros problemas, um dos 

quais tem especial interesse para os países que, mercê de circunstâncias naturais, não 

podem situar-se na vanguarda: a necessidade de estarem permanentemente 

informados acerca do que se vai descobrindo, de modo a obterem os melhores 

resultados dessas descobertas e, principalmente, a não despenderem, em esforços 

inúteis, em gastos de talento e dinheiro, o que outros já lhe dedicaram. Simplesmente, 

obter hoje informação completa em matéria científica é tarefa impossível de realizar, 

mesmo aos institutos de investigação mais largamente apetrechados. Basta somente 

pensar no que hoje se publica pelos variados métodos de imprimir. E essa informação 

está longe de revelar as descobertas mais recentes ou sequer de esclarecer 

devidamente acerca do andamento dos trabalhos em curso.  

Semelhante fenómeno acarretou várias consequências que nem todos estaríamos 

preparados para prever: o cientista que hoje pretenda conhecer a literatura do seu 

setor há-de dominar línguas estranhas, ter acesso a excelentes bibliotecas e serviços de 

documentação, manter contactos pessoais frequentes com colegas de países 
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estrangeiros. Por outro lado, a formação do pessoal científico e técnico cada vez mais 

se realiza à escala internacional: abrem-se fronteiras para projetos de investigação, 

criam-se institutos internacionais de pesquisa, a par de organizações que têm por 

missão promover a colaboração científica, e até, por vezes, estudar a melhor forma de 

incentivar o desenvolvimento combinado da ciência e das tecnologias” (Decreto-Lei n.º 

47791 de 11 de Julho de 1967). 

Este excerto, que tem a particularidade de ter sido produzido em Portugal em pleno período 

do Estado Novo, devolve-me o sentido do rasto histórico e recorda-me que a atividade 

científica tem sido marcada por influências universalizadoras. Pese embora Charle, Schriewer, 

& Wagner (2004) defendam que a prática científica seja marcada por contingências locais, 

momentos históricos e sociais particulares, também sublinham que há aspetos que têm 

marcado e permanecido sobre o sentido da atividade científica e que passam pela publicação 

de livros e artigos, pelos intercâmbios e a circulação por congressos e as organizações 

internacionais. A escrita tem sido considerada como um produto do trabalho colaborativo dos 

investigadores e um meio de troca não necessariamente mercantil; constitui um reflexo de 

“redes de comunicação cujos produtos ganharam materialidade no universo das publicações” 

(Carvalho, 2009, p. 190). 

Poderei, assim, questionar-me sobre uma reconversão dos objetivos da atividade que os 

investigadores produzem: se a publicação e a circulação em fóruns científicos constituíam uma 

afirmação da autonomia e liberdade científica, parecem ser agora reequacionados como 

mecanismos de controlo e avaliação externa. É neste sentido que Lima (2010, p. 64) 

argumenta que a utilização de critérios bibliométricos como indicadores do trabalho científico 

serve também como mecanismo de mensuração e avaliação passível de regular uma “indústria 

transnacional do conhecimento concorrencial e transacionável”.   

Importa assim sublinhar que, à semelhança do que sucede noutros domínios das políticas 

públicas, as diferentes tendências de regulação sempre têm coexistido “em permanente 

tensão mais ou menos agudizada e com expressão variável nas diversas áreas das políticas 

públicas e nos contextos históricos concretos” (Afonso, 2003, pp. 51-52). No caso das políticas 

públicas de ciência, parece tão relevante o balanço entre a predominância de modos de 

regulação burocráticos ou pós-burocráticos, como o aumento generalizado de instrumentos de 

regulação que vão assumindo configurações diversificadas. Posso assim concluir que, ainda 

que acompanhado do discurso da desgovernamentalização, nomeadamente pelo 

envolvimento dos investigadores na gestão do sistema científico nos processos de revisão por 

pares, os resultados apontam para uma crescente centralidade no papel do Estado nas 

políticas públicas de ciência, acompanhado do desenvolvimento generalizado de instrumentos 

de controlo da atividade científica.  

 

Sobre a coexistência de modos de regulação de controlo e de regulação autónoma 

Quanto às instâncias de regulação autónoma, o estudo mostrou a importância das UIDCE e das 

redes dos investigadores. Desde logo, é preciso notar que as UIDCE foram caracterizadas como 

estruturas de regulação de controlo pelo facto de serem consideradas as unidades a quem se 
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dirigem, preferencialmente, as políticas públicas de ciência. Contudo, os dados evidenciaram a 

margem de autonomia destas estruturas que, por isso, também se assumem como lugares de 

construção de políticas próprias. Esta conclusão derivou da constatação de diferenças dos 

autores, publicações e relações estabelecidas pela análise dos relatórios científicos de cada 

UIDCE, assim como do relato que os coordenadores científicos produziram sobre as ações, 

mais ou menos convergentes, que desencadeiam face às tentativas de regulação da tutela.  

Em simultâneo, os dados mostraram um certo esvaziamento da importância institucional das 

UIDCE que emergiram como pouco relevantes na decisão sobre a atividade científica. Em 

compensação, a ação e iniciativa dos investigadores foram consideradas mais significativas por 

parte dos coordenadores das UIDCE entrevistados para a definição da política de ciência.  

De facto, o exercício analítico das relações de coautoria revelou redes de investigadores cuja 

complexidade e variedade de configurações não se esgota nas fronteiras das UIDCE, estruturas 

de regulação de controlo. A existência destas redes de investigadores foi interpretada como 

um indicador do desenvolvimento de políticas científicas, sublinhando a importância das 

relações que os investigadores estabelecem entre si na regulação da atividade científica: os 

investigadores orientam o seu trabalho em função do estabelecimento de redes de 

internacionalização, em torno de “investigadores seniores”, com colegas da sua UIDCE ou de 

centros e unidades de I&D de outras áreas científicas. Analisadas deste ponto de vista, estas 

redes surgem assim como o reflexo daquilo que poderia considerar como princípios 

estruturantes da atividade científica, como dá conta Martins (2010):  

“O trabalho interpares em redes e projetos conjuntos constitui uma ferramenta 

poderosíssima para desenvolver a solidariedade e o respeito intelectual pelos quais a 

atividade científica se deve pautar” (idem, p. 19).  

 

As políticas de investigação educacional resultam da ação combinada entre regulação de 

controlo e regulação autónoma 

Neste ponto focar-me-ei no modo a investigação revelou a ação combinada da regulação de 

controlo e a regulação autónoma, olhando, primeiro, para as estruturas concebidas para a 

regulação da atividade científica sobre as quais incidiu o trabalho empírico e, depois, 

centrando-me nas redes de investigadores que emergiram da análise das relações de 

coautoria.  

No que se refere às estruturas, o efeito combinado da regulação de controlo com processos de 

regulação autónoma é particularmente visível a montante e a jusante da sua ação.  

Utilizo a expressão a montante da ação das estruturas de regulação estudadas para me referir 

à sua missão e objetivos delineados para a sua ação. Neste plano, incluo a marginalidade 

interna e o caráter errático e casuístico da ação do CIP como resultado de uma certa 

conflitualidade sobre os verdadeiros objetivos da sua ação: recordo a falta de coesão da 

agenda de investigação, a ambiguidade e o debate sobre o lugar do CIP no seio da FCG, bem 

como o progressivo esvaziamento de investigadores do CIP para integrarem outros projetos 

profissionais. No mesmo sentido, o estudo da ação do IIE permitiu observar como, ao longo do 
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tempo e em função das presidências que o foram governando, esta estrutura assumiu 

diferentes interpretações e enfoques sobre qual deveria ser a sua ação no domínio da 

investigação educacional.  

A jusante da ação regulatória das estruturas institucionais, destaco a dificuldade em atingir 

resultados previamente definidos ou ainda em gerir efeitos não previstos. Este fenómeno 

tornou-se evidente pela constatação dos limites das medidas de apoio financeiro a projetos de 

investigação promovidas pelo IIE: a exiguidade dos apoios financeiros, que não seriam 

suficientes para alterar substantivamente o rumo da investigação; a dificuldade em gerir 

diversos interesses de investigação; e, por último, o crescente protagonismo das medidas de 

apoio financeiro à investigação por parte da FCT. Sublinho também o desenvolvimento de 

estratégias divergentes por parte das coordenações científicas das UIDCE face à avaliação da 

atividade científica conduzida pela FCT; a contestação, e mesmo confrontação, junto da FCT 

sobre decisões na aprovação de projetos de I&D ou nas classificações obtidas no âmbito dos 

concursos de financiamento plurianual; a criação de “grupos de pressão” junto da gestão 

científica da FCT; a desvalorização por parte dos coordenadores científicos das UIDCE na 

definição de políticas científicas; e, por fim, a procura em fontes alternativas de financiamento.  

O estabelecimento de espaços alternativos às próprias UIDCE, como constituem as redes de 

investigadores, constitui também um indicador poderoso da ação combinada entre a 

regulação de controlo e a regulação autónoma, atendendo ao facto de mostrarem espaços 

alternativos às fronteiras institucionais das UIDCE e de um efeito não previsto (ou não 

totalmente regulado) pela regulação de controlo.  

No entanto, as redes de investigadores que emergiram do exercício analítico não são 

necessariamente divergentes com a regulação de controlo. De facto, se a regulação de 

controlo parece estar orientada para a produção de uma investigação mais internacionalizada 

e colaborativa, o estabelecimento de redes com investigadores de diversos contextos 

institucionais e nacionais converge nesse sentido. Por isso, posso interrogar-me as redes de 

investigadores constituem mais um mecanismo de regulação autónoma ou, antes de mais, o 

resultado de uma orientação da regulação de controlo. Esta questão esteve subjacente a uma 

das reflexões de um dos coordenadores científicos entrevistados:  

“Se nós fizermos parte destas equipas multidisciplinares nacional e internacionalmente 

localizados, nós podemos, de facto, romper com essa lógica (muito reativa ao sistema 

político interno). Também se pode cair mais na lógica da globalização, porque hoje 

também a agenda da investigação também está globalizada. Não há qualquer dúvida 

sobre isso. Esta lógica reativa está fortemente globalizada. Os problemas de hoje dos 

investigadores são os problemas em todo o lado (…). [Mas se] vamos buscar um 

projeto, vamos candidatar-nos à FCT, à União Europeia e temos de ter peritos externos, 

temos de ter o que eles chamam as networks, redes de trabalho bem estruturadas. 

Essas parcerias são tecidas obrigatoriamente. Obrigatoriamente em função do 

concurso a projetos” (CoordUIDCE1).  

Assim, poderei especular que, se as redes de investigadores constituem uma tentativa de 

rutura a regulação de controlo, também não estão imaculadas de outras fontes de regulação. 

Torna-se assim difícil discernir sobre a autonomia destas redes em relação à regulação de 
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controlo, contribuindo para uma certa relativização do seu papel como modo de governação 

ou da possibilidade de estarmos perante um network governing (Damgaard, 2006).  

De facto, a variedade das redes de investigadores que emergiram do exercício analítico das 

relações de coautoria dá conta de um conjunto de dilemas que se colocam aos investigadores 

e que resultam da presença de outras fontes de regulação relativas às mudanças que se 

operam nos modos de produção de conhecimento e o seu papel nas políticas públicas. 

Apresento a título indicativo os seguintes dilemas, assumindo que têm graus de visibilidade 

distintos:  

a) O cientista e o profano 

Um primeiro dilema prende-se com o entendimento sobre a produção do conhecimento 

refletindo a progressiva perda de exclusividade dos cientistas, investigadores ou docentes do 

ensino superior enquanto os únicos produtores do conhecimento, a que aludem Gibbons et al. 

(1994). Neste aspeto, os dados resultantes do exercício analítico das relações de coautoria 

evidenciaram uma diversidade de situações em cada UIDCE, com a maior ou menor integração 

nas publicações de cada relatório de autores não docentes do ensino superior, como 

professores de outros níveis de ensino. Interessante notar que a este dilema não será 

certamente alheio o facto de muitos investigadores terem sido eles próprios professores do 

ensino básico e secundário, o que reporta ainda à persistência do híbrido professor-

investigador descrito por Ozga, Seddon, & Popkewitz (2006). 

b) A universidade e outros contextos de produção do saber 

O segundo dilema, profundamente relacionado com o primeiro, prende-se com a presença de 

contextos de produção do saber para além da universidade, visível pela participação de 

técnicos, consultores, enfim, de outros especialistas não veiculados à academia. Assim, se em 

alguns relatórios científicos a autoria das produções tende a ser entendida como exclusiva de 

autores docentes do ensino superior ou investigadores no seio da universidade, noutros 

relatórios foi mais visível a participação de técnicos e consultores nas coautorias, alargando o 

entendimento sobre o contexto de produção do trabalho científico. Em certa medida, este 

dilema reflete a emergência de novos espaços e contextos institucionais de produção de 

conhecimento, tais como gabinetes de instâncias governamentais, empresas de consultoria ou 

organizações supranacionais (Schuller, Jochems, Moos, & van Zanten, 2006). 

c) O individual e o coletivo 

Os dados do exercício analítico das relações de coautoria também apontaram para um certo 

dilema entre a assinatura individual ou coletiva das publicações. Desde logo, cerca de metade 

das publicações mencionados nos relatórios científicos foram assinadas por um único autor, 

enfatizando a produção científica enquanto um projeto intelectual individual. Contudo, a 

marca da assinatura coletiva das publicações emergiu como igualmente significativa, sendo 

possível refletir sobre dois aspetos que podem estar na sua origem. Em primeiro lugar, 

prevalece uma conceção da produção científica como um processo alargado que envolve 

vários atores em colaboração. Em segundo lugar, esta conceção alargada das assinaturas 

científicas pode ser ainda interpretada como o reflexo de uma lógica de mercado do 
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conhecimento científico: se as publicações equivalem a créditos transacionáveis, a assinatura 

coletiva emerge como uma estratégia de progressão na profissão num contexto em que as 

publicações são valorizadas pela regulação de controlo (Fuller 2000; Bourdieu, 2004).  

d) O nacional e o internacional 

Finalmente refiro ainda o dilema sobre a publicação nacional ou internacional das produções 

científicas. De facto, analisadas as publicações dos relatórios científicos das UIDCE, existe uma 

marca internacional assinalável, visível quer pela participação de autores de outras 

nacionalidades quer pelo facto de mais de 50% das publicações terem sido editadas fora do 

território nacional. Contudo, a procura do “estrangeiro” pode ser interpretada como 

profundamente estratégica: a procura de autores nacionais de outras áreas científicas parece 

constituir uma estratégia para a colaboração interdisciplinar; a procura de autores 

internacionais, preferencialmente investigadores em educação, emerge como uma estratégia 

de internacionalização da produção científica. Resta ainda questionar se na base do 

estabelecimento das redes de internacionalização estão, alternada ou simultaneamente, 

lógicas de cooperação científica ou lógicas convergentes com a orientação institucional sobre a 

importância de parcerias internacionais.  

Em suma, a diversidade de redes de investigadores e dos fatores de coesão que estão na sua 

base - relacionados com a internacionalização, os “investigadores seniores”, colaboração entre 

e intra UIDCE e com centros e unidades de I&D de ouros domínios científicos foram 

interpretados como sinais de regulação autónoma. A variedade de dilemas que estas redes 

transportam sobre a produção do conhecimento científico dá conta da ação combinada de 

outras fontes de regulação, quer se tratam de orientações institucionais das políticas públicas 

de ciência quer se tratem de práticas científicas estabelecidas.   

Importa ainda frisar um outro dado que vem no sentido de sublinhar o caráter multirregulado 

das políticas de investigação educacional: se as redes de investigadores podem ser concebidas 

como modos de regulação autónoma e, simultaneamente, interrogadas como resultantes de 

outros modos de regulação, também a ação das estruturas de regulação concebidas para 

orientar a atividade científica estudadas, em particular o IIE e a FCT, podem ser questionadas 

pela emergência de fenómenos de regulação autónoma, atendendo às estratégias que os 

investigadores desenvolvem face às suas orientações.  

Em síntese, este trabalho veio ao encontro das palavras de Ozga (2000, p. 76) sobre a 

evidência que não existe uma “simples polaridade entre a autonomia académica e o 

instrumentalismo do Estado”, considerando os efeitos da ação combinada das estruturas de 

regulação de controlo e dos processos de regulação autónoma. Nesse sentido, a interceção da 

regulação de controlo e de regulação autónoma - a montante e a jusante da ação das 

estruturas de regulação de controlo e nas redes de investigadores - mostra a dificuldade, 

senão impossibilidade, em isolar cada um nos níveis de regulação e constitui um sinal 

inequívoco da multiplicidade de feixes de regulação no objeto de estudo e, enfim, do seu 

caráter multirregulado.  
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A relação entre conhecimento e política varia em função dos modos de regulação, sendo 

evidente o recurso ao conhecimento como base de decisão política no caso da regulação de 

controlo e o conhecimento como um processo político no caso da regulação autónoma 

Optando por me distanciar de preocupações sobre um percurso histórico particular ou sobre 

uma alegada instabilidade epistemológica da investigação educacional, procurava também 

afastar-me da reivindicação de uma especificidade ou síndrome particular no sentido a que se 

referem, e criticam, Arriscado Nunes e Roque (2008)101. Ainda assim, há uma certa marca 

distintiva deste trabalho ao olhar para as políticas públicas de ciência a partir da investigação 

educacional e não de outro domínio científico distinto e que se prende com a relação que se 

estabelece entre conhecimento e política: no plano da regulação de controlo, os dados 

acentuaram o caráter instrumental da investigação educacional; no plano da regulação 

autónoma, por representar a margem de autonomia dos investigadores na decisão e definição 

dos atores e contextos de produção científica, os dados mostraram os contornos políticos que 

envolvem a decisão na produção do conhecimento.  

Assim, no domínio da regulação de controlo, os dados apontaram para o recurso ao 

conhecimento como base da decisão política. O estudo sobre a ação do IIE é particularmente 

ilustrativo deste fenómeno e da permanência de uma expetativa de que produção de 

conhecimento científico em educação se encontre ao serviço da decisão política. Na sua 

génese, esta estrutura foi concebida no seio do Ministério de Educação como uma instância de 

promoção de produção de conhecimento útil à decisão política. Tendo como cenário um 

processo de reforma educativa no final dos anos 1980, as temáticas de investigação 

relacionadas com o desenvolvimento curricular, a inovação pedagógica, as aprendizagens dos 

alunos e, mais tarde, da qualidade, emergiram como centrais e a privilegiar. Tal como 

assumido e anunciado, a tutela visava assim a produção de conhecimento relevante para a 

resolução de problemas educacionais” e de “métodos e materiais pedagógicos inovadores” 

(Relatório de atividades do IIE de 1998, p. 22). Mesmo esvaziado o fôlego da reforma 

educativa, sobre o IIE permaneceu uma perspetiva da investigação como meio agenciador de 

conhecimento científico à decisão, quer na decisão sobre as políticas públicas quer no plano 

das práticas pedagógicas.  

A ação da FCT revelou outros contornos, pois a explicitação da temática da investigação não 

emergiu de modo tão evidente como sucedeu no IIE. Este fenómeno poderá resultar do facto 

de se tratar de uma agência tutelada pela pasta ministerial da ciência e com uma ação 

transversal a todos os domínios científicos. Contudo, a adoção de um referencial sobre o que 

deve ser a investigação e que, entre outras características, tende a sublinhar um trabalho 

progressivamente mais aplicado e com impactos relevantes nos domínios técnicos ou 

socioeconómico dá conta da procura do Estado da obtenção de dividendos do investimento 

público em ciência.  

Refira-se também que o CIP, apesar de ser ter mantido relativamente marginal em relação à 

decisão política, foi concebido como detendo um importante papel para melhorar o sistema 

                                                           
101 “A comunidade científica portuguesa (em particular na área das ciências sócias e humanas), perante discussões científicas 
transnacionais, parece tender a afirmar a sua autoridade com base numa espécie de síndrome do ‘caso português’, um género de 
doença rara que atinge qualquer fenómeno social que ocorre algures no extremo sudoeste da Europa e o torna vagamente 
comensurável com as patologias do resto do mundo” (Nunes & Roque, 2008, p. 17). 
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educativo, através da produção de conhecimento que pudesse contribuir para a resolução das 

“necessidades urgentes” da organização escolar, evitando a “improvisação”; ambicionava-se 

até prestar “ao governo uma ajuda inestimável na definição de uma política geral de 

educação” (Ata do conselho de administração, n.º 144, 20 de dezembro de 1962). Deste modo, 

mesmo antes da existência de uma estrutura de regulação de controlo, era assumida e 

defendida uma conceção sobre a importância e utilidade do conhecimento científico no 

domínio da educação na decisão política. Note-se ainda que muito embora o Estado Novo 

estivesse relativamente ausente das políticas de investigação educacional, tal não significa que 

não dispusesse de mecanismos de controlo, mais que não fosse, pela não valorização da 

investigação produzida no CIP para a decisão política.  

Importa ainda sublinhar que, tal como referido na Introdução, a propósito da importância do 

conhecimento da decisão política e do debate acerca do caráter instrumental frequentemente 

atribuído à investigação educacional, estes dados não constituem nem um fenómeno recente 

nem tão pouco um fenómeno exclusivamente nacional. Analisadas na perspetiva das 

estruturas de regulação de controlo, o conhecimento resultante da investigação educacional 

surge como um instrumento de regulação na medida em que é entendido como um recurso do 

decisor político para legitimar opções ou para justificar a necessidade de mudança.  

Por seu turno, os dados dão conta da decisão sobre a produção de conhecimento como um 

processo político. Para tal, evoco os fenómenos de regulação autónoma que enfatizam a 

importância dos atores na definição das políticas públicas de ciência: o estabelecimento de 

redes de investigadores que se desenvolvem para além das fronteiras institucionais; o sentido 

estratégico dos investigadores no concurso a medidas de apoio indireto à investigação; as 

opções mais ou menos convergentes por parte das UIDCE com as orientações da tutela; enfim, 

as decisões sobre a produção de conhecimento com determinados atores, em determinados 

contextos institucionais e recorrendo a financiamentos preferenciais constituem exemplos de 

fenómenos de regulação autónoma do sistema científico e dão da importância dos 

investigadores na definição das políticas de investigação educacional.  

 

Em síntese, a assunção da política numa perspetiva de ação pública permitiu captar as 

dinâmicas e diversas estratégias dos atores que, agindo em simultâneo, produzem efeitos não 

previstos de acumulação. Num quadro de crescimento e reconfiguração dos modos e 

instrumentos de regulação da investigação e de ação combinada com estratégias dos atores 

locais, tornou-se clara que a configuração de uma política de ciência assume um caracter 

híbrido e fragmentado, constituindo um objeto de estudo complexo e compósito. Parece assim 

demonstrada a pertinência da utilização das perspetivas de política numa perspetiva de ação 

pública para estudar as políticas públicas de ciência, assim como o recurso ao conceito de 

regulação para uma melhor compreensão das políticas públicas, pela captura do modo como 

se cruza uma “considerável tensão” na produção de conhecimento académico (Charle, 

Schriewer & Wagner 2004, p. 9): as tendências no domínio das políticas públicas de ciência, - 

marcadas por instrumentos pós-burocráticos ou hiperburocráticos - e o modo como os 

investigadores – contestando ou não – convivem e reinventam essas orientações.  
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Para terminar, convoco um texto recente, onde Ball (2010) se interrogava os investigadores 

em educação não estariam perante uma tempestade com proporções apocalípticas atendendo 

à erosão da divisão entre Estado e mercado e perante as novas arquiteturas de regulação 

resultantes da multiplicação de produtores de conhecimento e de decisores políticos. 

Considerando a importância que os investigadores - individual ou coletivamente - assumem na 

definição das políticas públicas de ciência, para tentar responder a estas interrogações, parece 

particularmente adequado o recurso às palavras de Carvalho (2011):   

“A questão importante para cada investigador não é (…) a de encontrar o seu lugar 

num debate que se trava entre a proclamação (sob a forma de aclamação ou de 

preconização) de uma cultura empreendedora no meio da investigação e a crítica sobre 

a capitulação de uma (putativa) independência ou autonomia da investigação. A 

questão da autonomia relativa da pesquisa sobre o social é sem dúvida uma matéria 

que deve preocupar e merecer intervenção por parte dos investigadores. Porém, o que 

conta mais é o seu exercício (ou não) nos próprios contextos de produção do 

conhecimento, nas tensões entre programas de investigação que se enfrentam nas 

situações de concurso e no decurso das próprias pesquisas, no confronto – usando 

estratégias diversas – com pares e financiadores. De resto, manter sob exame, sob 

dúvida, os processos e fabricação e circulação de conhecimento para a política é (…) 

uma postura suficientemente política. As qualidades que (…) a investigação 

educacional pode ter na relação com as políticas públicas: não querer mais do que uma 

influência indireta e desapressada, orientar-se para o estabelecimento de questões e 

para a refutação de mitos, ser capaz de estabelecer prioridades e preferências 

relativamente aos fenómenos que transporta em objetos de pesquisa, em função de 

uma agenda própria” (idem, pp. 169-170).  

 

*** 

 

Este trabalho procurou responder a um primeiro desafio que consistia em sistematizar 

informação relevante sobre as políticas de investigação educacional, nomeadamente pelo 

contributo para uma memória das estruturas concebidas para a regulação da investigação 

educacional. Pretendi também responder ao desafio de explorar um indicador que revelasse 

modos de regulação autónoma e que foi construído através da identificação de redes de 

investigadores.  

Um desenvolvimento futuro deste trabalho poderia passar pela adoção de uma abordagem 

preferencialmente mais cognitiva das políticas públicas, procurando perceber as conceções 

dos investigadores sobre o sentido da atividade científica e a sua relação com a decisão 

política, conforme sugerido por Waterton (2005). Nesse enquadramento, seria interessante 

conduzir uma abordagem sócio-histórica em torno das redes internacionais identificadas 

procurando perceber, nomeadamente, se estas redes estão ao serviço de uma lógica de 

legitimação interna, com o objetivo de fortalecer o seu estatuto ao nível nacional, ou se as 

redes internacionais são veículos de eliminação de “alegações provincianas ao conhecimento” 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

297 

que permitam refocar os debates nacionais? (Wagner, 2004, p. 17), ou ainda, se resultam de 

ajustamentos às orientações da regulação de controlo. 

Noutro registo, valeria a pena empreender um estudo da evolução destas redes ao longo do 

tempo, que permitisse uma análise diacrónica das tendências, mudanças ou ruturas na forma 

como os investigadores se relacionam. A seleção de momentos posteriores aos que estiveram 

na base desta análise poderia ser particularmente interessante, no sentido de averiguar 

possíveis alterações resultantes do exercício de avaliação externa da tutela conduzido em 2007 

às UIDCE no âmbito dos concursos plurianuais de financiamento.  

 

 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

 

 

 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

299 

Referências bibliográficas 
 

Abrantes, P. (2004). Sociologia e Ciências da Educação- a distância entre nós. Sociologia, n.º 
45, pp. 117-130. 

Afonso, A. J. & Ramos, E. (2007). Estado-nação, educação e cidadanias em transição. Revista 
Portuguesa de Educação, vol. 20, n.º 1, pp. 77-98.  

Afonso, N. (2003). A regulação da educação na Europa: do Estado educador ao controlo social 
da escola pública. In J. Barroso, A escola pública – regulação, desregulação privatização (pp. 
49-78). Porto: Asa. 

Afonso, N. (2005). Investigação naturalista em educação - um guia prático e crítico. Porto: 
Edições ASA. 

Amaral, A., & Magalhães, A. (2000). O conceito de stakeholder e o novo paradigma do ensino 
superior. Revista Portuguesa de Educação, vol. 13, n.º 2, pp. 7-28. 

Ambrósio, M. T. (1998). Perfil da Investigação Científica em Ciências da Educação e Psicologia 
em Portugal. Obtido em outubro de 2007, de 
http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt/docs/ficheiros/PC_Educ_Psic.PDF 

Autès, M. (2007). The links between knowledge and politics. Obtido em fevereiro de 2012, de 
Bernard Delvaux e Eric Mangez (eds.). Literature reviews on knowledge and policy: 
http://knowandpol.eu/IMG/pdf/lr.tr.autes.eng.pdf 

Ball, S. (1995). Intellectuals or technicians? The urgent role of theory in educational studies. 
British Journal of Educational Studies, vol. XXXXIII, n.º 3, pp. 255-271. 

Ball, S. J. (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of education 
policy, vol. 18, n.º 2, pp. 215-228. 

Ball, S. J. (2010). New Voices, New Knowledges and the New Politics of Education Research: the 

gathering of a perfect storm?. European Educational Research Journal, vol. 9, n.º 2, pp. 124-

137.  

Barabási, A.-L., Jeong, H., Neda, Z., Ravasz, E., Schubert, A., & Vicsek, T. (2002). Evolution of the 
social network of scientific collaborations. Physica A, n.º 311, pp. 590-614. 

Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70. 

Barreto, J. (1978). O programa da OCDE para a elaboração de indicadores sociais. Análise 
Social, vol. XIV, n.º 55, pp. 629-644. 

Barroso, J. (1995). Os Liceus: organização pedagógica e administração (1836-1960). Lisboa: 
Junta Nacional de Investigação Científica e Fundação Calouste Gulbenkian. 

Barroso, J. (2001a). O Século da escola: do mito da reforma à reforma de um mito. In T. 
Ambrósio, E. Terrén, D. Hameline, & J. Barroso, O século da escola - entre a utopia e a 
burocracia (pp. 63-94). Lisboa: Edições Asa. 



Referências bibliográficas 

300 

Barroso, João (2001b). A investigação sobre a escola: contributos da administração 
educacional. Investigar em educação. Revista da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação, n.º 1, pp. 277- 325.  

Barroso, J. (2003). Regulação e desregulação nas políticas educativas: tendências emergentes 
em estudos de educação comparada. In J. Barroso, A escola pública – regulação, desregulação 
privatização (pp. 19-48). Porto: Asa. 

Barroso, J. (2005). O Estado, a educação e a regulação das políticas públicas. Educação e 
Sociedade, Campinas, vol. 26, n.º 92, pp. 725-751. Consultado em outubro de 2006 em 
http://www.cedes.unicamp.br 

Barroso, J. (2006a). Introdução: a investigação sobre a regulação das políticas públicas de 
educação em Portugal. In J. Barroso, A regulação das políticas públicas de educação: espaços, 
dinâmicas e atores (pp. 9-39). Lisboa: Educa e Unidade de I&D em Ciências da Educação. 

Barroso, J. (2006b). O Estado e a Educação: a regulação transnacional, a regulação nacional e a 
regulação local. In J. Barroso, A regulação das políticas públicas de educação - espaços, 
dinâmicas e atores (pp. 43-70). Lisboa: Educa e Unidade I&D em Ciências da Educação.  

Barroso, J. (2009). A utilização do conhecimento em política: o caso da gestão escolar em 
Portugal. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 30, n.º 109, pp. 987-1007. Consultado em 
novembro de 2009 em http://www.cedes.unicamp.br  

Barroso, J. (2010). Conhecimento, atores e política. Sísifo. Revista de Ciências da Educação, vol. 
12, pp. 37-50. Consultado em outubro de 2010 em http://sisifo.fpce.ul.pt/ 

Barroso, J., Carvalho, L. M., Fontoura, M., & Afonso, N. (2007). As Políticas Educativas como 
objeto de estudo e de formação em Administração Educacional. Sísifo. Revista de Ciências da 
Educação, vol. 4, pp. 5-20. Consultado em dezembro de 2007 em http://sisifo.fpce.ul.pt/ 

Barroso, J. & Afonso, N. (2011). Introdução. In J. Barroso & N. Afonso, Políticas Educativas – 

mobilização de conhecimento e modos de regulação (pp. 11- 25). Vila Nova de Gaia: Fundação 

Manuel Leão.  

Bauer, M. W. (2003). The vicissitudes of 'public understanding of science': from 'literacy' to 
'science in society'. In C. G. Foundation, Science meets society (pp. 37-63). Lisbon: Calouste 
Gulbenkian Foundation. 

Beck, U. (1992). Risk society: towards a new modernity. London: Sage Publications. 

Bell, J. (2002). Como realizar um projeto de investigação - Um guia para a pesquisa em ciências 
sociais e da educação. Lisboa: Gradiva. 

Benavente, A. (1990). Insucesso escolar no contexto português — abordagens, conceções e 
políticas. Análise Social, vol. XXV, n.º 108-109, pp. 715-733. 

Berger, P., & Luckman, T. (1984). The social construction of reality- a treatise in the sociology of 
knowledge. Middlesex: Penguim Books. 

Bogdan, R., & Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria 
e aos métodos. Porto: Porto Editora. 

Bongrand, P., & Laborier, P. (2005). L’entretien dans l’analyse des politiques publiques: un 
impensé méthodologique? Revue française de science politique, vol. 55, n.º 1, pp. 73-111. 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

301 

Borgatti, S. P., Everett, M., & Freeman, L. C. (2002). UCINet for Windows: Software for Social 
Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies. 

Bourdieu, P. (2004). Para uma sociologia da ciência. Lisboa: Edições 70. 

Braud, P. (2006). Politiques publiques et sociologie politique. In L. Boussaguet, S. Jacquot, & P. 
Ravinet, Dictionnaire des politiques publiques (pp. 415-423). Paris: Science Po. 

Breda Simões, M. (1965). O Centro de Investigação Pedagógica e o pensamento 
interdisciplinar. Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 2, pp. 11-12. 

Brederode Santos, M. E. (2001). Editorial. Revista Inovação, vol. 13, n.º 1, p. 1. 

Brederode Santos, M. E. (2002). Editorial. Revista Inovação, vol. 15, n.º 1-2-3, p. 1. 

Brooks, H. (1973). Knowledge and Action: The Dilemma of Science Policy in the '70's. Daedalus, 
vol. 102, n.º 2, pp. 125-143. 

Brown, R. H., & Clignet, R. (2000). Knowledge and Power in Higher Education: A Reader. In R. 
H. Brown, & J. D. Schubert, Democracy and capitalism in the academy: The commercialization 
of American Higher Education (pp. 17-48). New York: Teachers College Press. 

Brown, R. H., & Schubert, J. D. (2000). Academic knowledge and political power in late 
capitalist societies. In R. H. Brown, & J. D. Schubert, Knowledge and Power in Higher Education: 
A Reader (pp. 3-13). New York: Teachers College Press. 

Brunner, K.-M., Hofbauer, J., & Prabitz, G. (2000). Intellectual discourse in the academy and 
society. In R. H. Brown, & J. D. Schubert, Knowledge and Power in Higher Education: A Reader 
(pp. 70-85). New York: Teachers College Press. 

Burns, T., & Schuller, T. (2009). Evidence-informed policy-making in education: new 
opportunities and challenges. In R. Desjardins, & K. Rubenson, Research of vs Research for 
educational policy - in an era of transnational policy-making (pp. 58-73). Saarbrucken: Verlag. 

Burt, R. S. (1980). Models of network structure. Annual Review of Sociology, vol. 6, pp. 14-79. 

Burt, R. S. (1992). The social structure of competition. In R. S. Burt, Structural holes - the social 
structure of competition (pp. 57- 93). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 

Calado, J. (2007). Ciência. In A. Barreto, Fundação Calouste Gulbenkian - cinquenta anos (1956-
2006) volume II (pp. 99- 204). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Callon, M., Lascoumes, P., & Barthe, Y. (2009). Acting in an uncertain world: an essay on 
technical democracy.MIT Press: Cambridge, MA 

Callon, M. (1999). The Role of Lay People in the Production and Dissemination of Scientific 
Knowledge. Science Technology Society, vol. 4, n.º 1, pp. 81-94. 

Callon, M., Courtial, J.-P., Turner, W., & Bauin, S. (1983). From Translation to Problematic 
Networks: an Introduction to Co-word Analysis. Social Science Information, vol. 22, pp. 191-
235. 

Campos, B. P. (1993). As Ciências da Educação em Portugal. Inovação, vol. 6, pp. 11-28. 

Campos, B. P. (1995a). A Investigação Educacional em Portugal. In B. P. Campos, Investigação 
Educacional em Portugal (pp. 59-63). Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 



Referências bibliográficas 

302 

Campos, B. P. (1995b). Desenvolvimento recente das Ciências da Educação em Portugal. In 
Ciências da Educação: investigação e ação - I Volume (pp. 13-16). Porto: Sociedade Portuguesa 
de Ciências da Educação. 

Campos, B. P. (1995c). Nota de Apresentação. In B. P. Campos, Projetos de investigação em 
educação: projetos financiados em 1993 e 1994 (pp. 6-8). Lisboa: Instituto de Inovação 
Educacional. 

Canário, R. (2000). A escola no mundo rural. Contributos para a construção de um objeto de 
estudo. Educação, Sociedade & Culturas, vol. 14, pp. 121-139.  

Canário, R. (2010). Editorial. Sísifo - Revista de Ciências da Educação, n.º 12, pp. 1-2. 
Consultado em dezembro de 2010 em http://sisifo.fpce.ul.pt/ 

Caraça, J. (1994). Avaliação ex-post do 1.º quadro comunitário de apoio 1989-93 – Ciência e 
Tecnologia. Lisboa: Ministério do Planeamento e da Administração do Território, Observatório 
do Quadro Comunitário de Apoio. 

Carrington, P. J., Scott, J., & Wasserman, S. (2005). Introduction. In P. J. Carrington, J. Scott, & 
S. Wasserman, Models and Methods for Social Network Analysis (pp. 1-7). New York: 
Cambridge University Press. 

Carvalho, A. M. (1967). Delfim Santos e o CIP. Boletim Bibliográfico e Informativo n.º 5, pp. 14-
17. 

Carvalho, L. M., & Fernandes, A. (2004). O conhecimento sobre a educação e os problemas 
nacionais: os congressos pedagógicas da Liga Nacional de Instrução (Lisboa, 1908-1914). 
Lisboa: Educa.  

Carvalho, L. M. (2005). Explorando as transferências educacionais nas primeiras décadas do 
século XX. Análise Social, vol. XL, n.º 176, pp. 499-518. 

Carvalho, L. M. (2006). Apontamentos sobre as relações entre conhecimento e política 
educativa. Administração Educacional, n.º 6, pp. 36-45. 

Carvalho, L. M. (2009). Governando a educação pelo espelho do perito: uma análise do pisa 
como instrumento de regulação. Educação & Sociedade, vol. 30 n.º 109, pp. 1009-1036. 
Consultado em novembro de 2009 em http://www.scielo.br/ 

Carvalho, L. M. (2011). Agarrados ao espelho: notas finais sobre um instrumento de 

conhecimento e política. In L. M. Carvalho, O espelho do perito: inquéritos internacionais, 

conhecimento e política em educação – o caso do PISA (pp. 153- 170). Vila Nova de Gaia: 

Fundação Manuel Leão.  

Carvalho, R. (1986). História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até ao 
fim do regime de Salazar-Caetano. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Castells, M. (2005). A Sociedade em Rede- Do Conhecimento à Ação Política. In M. Castells, & 
G. Cardoso, A Sociedade em Rede- Do Conhecimento à Ação Política (pp. 17-30). Lisboa: 
Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

Catani, A. (2011). As possibilidades analíticas da noção de campo social. Educação e Sociedade, 
Campinas, vol. 32, n.º 114, pp. 189-202.Consultado em dezembro de 2011 em 
http://www.cedes.unicamp.br 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

303 

Catarino, A. (1968). A apreciação técnica, na OCDE, do Projeto Regional do Mediterrâneo. 
Análise Social, vol. VII, n.º 25-26, pp. 175-182. 

Cerdeira, L. (2008). O financiamento do ensino superior português: a partilha de custos. Tese 
de doutoramento apresentada à Universidade de Lisboa. Lisboa: Universidade de Lisboa. 

Charle, C., Schriewer, J., & Wagner, P. (2004). Transnational Intellectual Networks – Forms of 
academic knowledge and the search for cultural identities. In C. Charle, J. Schriewer, & P. 
Wagner, Editors Preface (pp. 9-14). Frankfurt/ New York: Campus Verlag. 

Cohen, L., & Manion, L. (1994). Research methods in education. New York: Routledge. 

Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A garbage can model of organizational choice. 
Administrative Science Quarterly, vol. 17, n.º 1, pp. 1-25. 

Commaille, J. (2006). Sociologie de l’action publique. In L. Boussaguet, S. Jacquot, & P. Ravinet, 
Dictionnaire des politiques publiques (pp. 415-423). Paris: Science Po. 

Correia, J. A. (2007). Conferência de abertura do 1.º Congresso das licenciaturas em Ciências 
da Educação. Educação, Sociedade & Culturas, n.º 24, pp. 193-208. 

Correia, J. A., & Stoer, S. (1995). Investigação em Educação em Portugal: esboço de uma 
análise crítica. In B. P. Campos, A investigação educacional em Portugal (pp. 28-41). Lisboa: 
Instituto de Inovação Educacional. 

Correia, J. A., & Caramelo, J. (2010). Autonomias e dependências do campo da investigação 
educacional em Portugal. Sísifo. Revista de Ciências da Educação, n.º 12, pp. 27-36. Consultado 
em outubro de 2010 em http://sisifo.fpce.ul.pt/ 

Cortezão, L., Magalhães, A., & Stoer, S. (2001). Mapeando decisões no campo da educação no 
âmbito do processo da realização das políticas educativas. Educação, Sociedade e Culturas, n.º 
15, pp. 45-58. 

Costa, A. F., Ávila, P. & Mateus, S. (2002). Públicos da Ciência em Portugal. Lisboa: Gradiva.  

Costa, E., & Kiss, A. (2011). Dealing with Opposition: uncomfortable moments in research. 
European Educational Research Journal, vol. 10, n.º 2, pp. 242-251. 

Costa, F. A. (2009). Enote - Enciplopédia online de tecnologias educativas. Obtido em dezembro 
de 2010, de Unidade de I&D em Ciências da Educação da Universidade de Lisboa: 
http://uidce.fpce.ul.pt/ 

Crozier, M., & Friedberg, E. (1977). L'acteur et le systéme. Paris: Èditions du Seuil. 

Damgaard, B. (2006). Do policy networks lead to network governing? Public Administration, 

vol. 84, n.º 3, pp. 673-691. 

Davies, P. (2004). Is evidence-based government possible? Paper presented at the 4th Annual 
Campbell Collaboration Colloquium Washington, DC. Obtido em agosto de 2010, de 
http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/downloads/JerryLeeLecture1202041.pdf 

Degenne, A., & Forsé, M. (1994). Les réseaux sociaux. Paris: Armand Colin. 

Dehli, K., & Taylor, A. (2006). Towards new government of education research - Refashioning 
researchers as entrepreneurial and ethical subjects. In J. Ozga, T. Seddon, & T. Popkewitz, 



Referências bibliográficas 

304 

World Yearbook of Education 2006 - Education research and policy: steering the knowledge-
based economy (pp. 105-117). London: Routledge. 

Delicado, A. (2006). Os museus e a promoção da cultura científica em Portugal. Sociologia, 
problemas e práticas, n.º 51, pp. 53-72. 

Delvaux, B. (2007). Public action, or studying complexity. Obtido em outubro de 2007, de 
http://www.knowandpol.eu/fileadmin/KaP/content/Scientific_reports/Literature_review/Delv
aux_1_EN.pdf 

Delvaux, B. (2009). Qual é o papel do conhecimento na ação pública? Educação e Sociedade, 
Campinas, vol. 30, n.º 109, pp. 959-985. Consultado em novembro de 2009 em 
http://www.cedes.unicamp.br  

Demailly, L. (2011). Les modes de régulation de la société, les instruments de l’action publique 
et les régimes de connaissance. Obtido em janeiro 2012 de http://www.knowandpol.eu/Les-
modes-de-regulation-de-la.html 

Denzin, N. (2002). The interpretive process. In M. Huberman, & M. Miles, The qualitative 
researcher's companion (pp. 349-366). Thousand Oaks: Sage Publication. 

Desjardins, R. (2009). The rise of education as an economic policy tool: some implications for 
education policy research. In R. Desjardins, & K. Rubenson, Research of vs Research for 
educational policy - in an era of transnational policy-making (pp. 19-43). Saarbrucken: Verlag. 

Desjardins, R., & Rubenson, K. (2009). The tension between research of policy and research for 
policy in an era of transnational educational policy-making: an introduction. In R. Desjardins, & 
K. Rubenson, Research of vs Research for educational policy - in an era of transnational policy-
making (pp. 5-43). Saarbrucken: Verlag. 

Dolowitz, D., & March, D. (2000). Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in 
Contemporary Policy-Making. Governance: An International Journal of Policy and 
Administration, vol. 13, n.º 1, pp. 5-24. 

Draelants, H., & Maroy, C. (2007). A survey of public policy analysis. Obtido em dezembro de 
2007, de KnowandPol em 
http://www.knowandpol.eu/fileadmin/KaP/content/Scientific_reports/Literature_review/Drae
lants_maroy_EN.pdf 

Drori, G., Meyer, J., Ramirez, F., & Schofer, E. (org.) (2003). Science in the modern world polity. 
Stanford: Stanford University Press.  

Duarte, T. (2009). A sociologia da ciência em Portugal: contributos para a sua análise. Obtido 
em agosto de 2009, de CIES e-working paper n.º 69/2009 em 
http://www.cies.iscte.pt/destaques/documents/CIES-WP69_Duarte_001.pdf 

Dutercq, Y. (2006). Que reste-t-il de l’État-éducateur? Obtido em maio de 2011, de Etat et 
Regulation Sociale - Comment penser la coherence de l’intervention publique? em 
http://matisse.univ-paris1.fr/colloque-es/pdf/articles/dutercq.pdf 

Estrela, A. (2006). Necessidade e Atualidade das Ciências da Educação. Texto da conferência 
proferida na Academia das Ciências de Lisboa a 27 de julho de 2006. Sísifo. Revista de Ciências 
da Educação, vol. 1, pp. 143-148. Consultado em dezembro de 2007 em http://sisifo.fpce.ul.pt.  



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

305 

Estrela, M. T. (2002). Editorial. Investigar em Educação. Revista da Sociedade Portuguesa de 
Ciências da Educação, vol. 1, n.º 1, pp. 9-15. 

Estrela, M. T. (2007). Um olhar sobre a investigação educacional a partir dos anos 60. In A. 
Estrela, Investigação em Educação - teorias e práticas (1969-2005) (pp. 13-41). Lisboa: Educa e 
Unidade de I&D de Ciências da Educação. 

Estrela, M. T. (2008). As ciências da educação, hoje. In N. Ferreira, & A. Bittencourt, Formação 
humana e gestão da educação – a arte de pensar ameaçada (pp. 17-50). São Paulo: Cortez. 

Everett, M., & Borgatti, S. (2005). Extending Centrality. In P. Carrington, J. Scott, & S. 
Wasserman, Models and Methods for Social Network Analysis (pp. 57-76). New York: 
Cambridge University Press. 

Faria, M. I. (2001). Ciência com rede: protocolos e novas tecnologias da informação na 
investigação biomédica. In J. A. Nunes, & M. E. Gonçalves, Enteados de Galileu. Semiperiferia e 
Intermediação na Ciência em Portugal (pp. 77- 105). Porto: Afrontamento. 

Fernandes, D. (1992). Práticas e perspetivas de avaliação (Dois Anos de Experiência no Instituto 
de Inovação Educacional). Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.  

Fernandes, R. (1979). A Pedagogia Portuguesa Contemporânea. Lisboa: Instituto de Cultura 
Portuguesa. 

Fernandes, R. (1999). Dois anos de trabalho no ensino básico (1974-1976). Educação, 
Sociedade & Culturas, n.º 11, pp. 9-27. 

Fernandes, R., & Esteves, M. (1995). Estrutura e Recursos da Investigação Educacional. In B. P. 
Campos, A investigação educacional em Portugal (pp. 12-27). Lisboa: Instituto de Inovação 
Educacional. 

Ferreira, A. G. (2004). Editorial. Investigar em educação. Revista da Sociedade Portuguesa de 
Ciências da Educação, n.º 3, pp. 7-11. 

Feyerabend, P. (1993). Contra o método. Lisboa: Relógio de água. 

Formosinho, J. (2000). Especialização docente a administração das escolas: análise das 
dimensões da especialização docente e problematização da sua articulação com a 
administração das escolas. Educação, Sociedade & Culturas, n.º 13, pp. 7-42. 

Freeman, L. (1979). Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification. Social Networks, 
vol. 1, pp. 215-239. 

Freeman, L. (2004). The development of social network analysis. A study in the sociology of 
science. Vancouver: Empirical Press. 

Freeman, R., Smith-Merry, J., & Sturdy, S. (2009). WHO, mental health, Europe. Obtido em 
outubro de 2011, de KnowandPol Project em 
http://knowandpol.eu/IMG/pdf/o31.who.fabrication.pdf 

Friedberg, E. (1995). O poder e a regra. Lisboa: Instituto Piaget. 

Fritsch, P. (2000). Introduction. In P. Bourdieu, Propos sur le champ politique (pp. 7-31). Lyon: 
Press Universitaires de Lyon. 



Referências bibliográficas 

306 

Fuller, S. (2000). Science as a vocation circa 2000. In R. H. Brown, & J. D. Schubert, Knowledge 
and power in higher education: a reader (pp. 49-69). New York: Teachers College Press. 

Ghiglione, R., & Matalon, B. (1992). O Inquérito. Teoria e Prática. Oeiras: Celta Editora. 

Gibbons, M. (2000). Mode 2 society and the emergence of context-sensitive science. Science 
and Public Policy, vol. 27, n.º 3, pp. 159–163. 

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Trow, M., & Scott, P. (1994). The New 
Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. 
London: Sage Publications. 

Giddens, A. (2000). Dualidade da Estrutura. Agência e Estrutura. Oeiras: Celta Editora. 

Gonçalves, C. (2007). Polifonias: a avaliação do ensino superior de música como sistema de 
multirregulação. Tese de doutoramento apresentada à Universidade de Lisboa. Lisboa: 
Universidade de Lisboa. 

Gonçalves, M. E. (1991). Ciência e Direito: de um paradigma a outro. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, n.º 31, pp. 89-113. 

Gonçalves, M. E. (1996). Mitos e realidades da política científica portuguesa. Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n.º 46, pp. 47-67. 

Gonçalves, M. E. (2001). A importância de ser europeu: ciência, política e controvérsia sobre a 
BSE em Portugal. In J. A. Nunes, & M. E. Gonçalves, Enteados de Galileu. Semiperiferia e 
Intermediação na Ciência em Portugal. (pp. 171-207). Porto: Afrontamento. 

Gonçalves, M. E. (coord.) (1993). Comunidade Científica e Poder. Lisboa: Edições 70.  

Gonçalves, M. E. (org.) (2000). Cultura Científica e Participação Pública. Oeiras: Celta Editora. 

Grácio, R. (1970). Sobre programas de ensino escolar. Boletim Bibliográfico n.º 12, Centro de 
Investigação Pedagógica, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 9-29. 

Grácio, R. (1991). Das Ciências da Educação em Portugal: um testemunho. In F.C. Gulbenkian, 
Obra Completa I. Da educação- Rui Grácio (pp. 615-624). Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian. 

Grossman, E. (2006). Acteur. In L. Boussaguet, S. Jacquot, & P. Ravinet, Dictionnaire des 
politiques publiques (pp. 23-30). Paris: Science Po. 

Haas, P. M. (1992). Introduction: Epistemic Communities and International Policy 
Coordination. International Organization, vol. 46, n.º 1, pp. 1-35. 

Habermas, J. (1987). A Ideia da Universidade: Processos de Aprendizagem. Revista de 
Educação, vol. 1, n.º 2, pp. 2-9. 

Halffman, W. (2005). Science–policy boundaries: national styles? Science and Public Policy, vol. 
32, n.º 6, pp. 457–467. 

Hambleton, R., Merenda, P., & Spielberger, C. (2005). Adapting educational and psychological 
tests for cross-cultural assessment. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Hammersley, M. (2002). Educational Research, Policymaking and Practice. London: Sage 
Publications. 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

307 

Hanneman, R., & Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods. Obtido em julho 
de 2010, de 
http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/Introduction_to_Social_Network_Methods.pdf 

Hassenteufel, P. (2008). Sociologie politique: l'action publique. Paris: Armand Colin. 

Hatchuel, A. (2003). La théorie de la régulation est-elle une théorie de l’action collective? Essai 
sur la théorie de la régulation de Jean-Daniel Reynaud. In G. De Terssac, La théorie de la 
régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud (pp. 289-302). Paris: Éditions La Découverte. 

Hessels, L. K., & van Lente, H. (2010). The mixed blessing of Mode 2 knowledge production. 
Science, Technology & Innovation Studies, vol. 6, n.º 1, pp. 65- 69. 

Hofstetter, R. & Schneuwly, B. (2002). Emergence et développement des sciences de 
l’éducation. Enjeux et questions vives. In R. Hofstetter & B. Schneuwly, Science(s) de 
l’éducation 19ème -20ème siècles. Entre champs professionnels et champs disciplinaires (pp. 1-
32). Berne : Peter Lang.  

Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). Studying public policy. Policy cycles and policy subsystems. 
Oxford: University Press. 

Huberman, M., & Miles, M. (2002). Reflection and advice. In M. Huberman, & M. Miles, The 
qualitative researcher's companion (pp. 393-397). Thousand Oaks: Sage Publication. 

Jacobsson, B., & Sahlin-Andersson, K. (2006). Dynamics of Soft Regulations. In M. Djelic, & K. 
Sahilin-Andersson, Transnational Governance (pp. 247-265). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Jahn, N. (2005). The methodological status of co-authorship networks. Obtido em novembro de 
2010, de H. Kretschmer & F. Havemann (Eds.). Proceedings of WIS 2008, Berlin. Fourth 
International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & Ninth Collnet 
Meeting em http://www.collnet.de/Berlin-2008/jahnWIS2008tms.pdf 

Jasanoff, S. (1995). Procedural Choices in Regulatory Science. Technology In Society, vol. 17, n.º 
3, pp. 279-293.  

Jenkins- Smith, H., & Sabatier, P. (1993). The study of public policy processes. In P. Sabatier, & 
H. Jenkins- Smith, Policy change and learning- an advocacy coalition approach (pp. 1-9). 
Boulder: Westview Press. 

Jesuíno, J. C. (1995) A Comunidade Científica Portuguesa nos Finais do Século XX: 

Comportamentos, Atitudes e Expectativas. Oeiras: Celta Editora.  

Johanningmeier, E., & Richardson, T. (2008). Educational research, the national agenda, and 
educational reform- a history. Charlotte: Information Age Publishing. 

Klijn, E.-H. (1998). Policy Networks: An Overview. In W. J. Kickert, J. Koppenjan, & (eds), 
Managing Complex Networks (pp. 14-34). London: Sage. 

Knorr-Cetina, K. (1981). The Manufacture of Knowledge - An Essay on the Constructivist and 
contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon Press. 

König, T. (1998). Modeling Policy Network. Journal of Theoretical Politics, vol. 10, n.º 4, pp. 
387-388. 



Referências bibliográficas 

308 

Krackhardt, D. (1990). Assessing the Political Landscape: Structure, Cognition, and Power in 
Organizations. Administrative Science Quarterly, vol. 35, n.º 2, pp. 342-369. 

Ladi, S. (2005). Globalisation, policy transfer and policy research institutes. Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing Limited. 

Lascoumes, P., & Le Galés, P. (2004). Gouverner par les instruments. Paris: Les Presses 
Sciences. 

Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2007a). Sociologie de l’action publique. Paris: Armand Colin. 

Lascoumes, P., & Le Gales, P. (2007b). Understanding Public Policy through its instruments 
from the nature of instruments to the sociology of public policy instrumentation. Governance, 
vol. 20, n.º 1, pp. 1-21. 

Lascoumes, P., & Les Galès, P. (2006). Instrument. In L. Boussaguet, S. Jacquot, & P. Ravinet, 
Dictionnaire des politiques publiques (pp. 267-274). Paris: Science Po. 

Latour, B. (1995). La science en action. Introduction à la sociologie des sciences. Paris: 
Gallimard. 

Latour, B., & Woolgar, S. (1979). Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts. Princeton: 
Princeton University Press. 

Laws, D., & Hajer, M. (2006). Policy and practice. In M. Rein, M. Moran, & R. E. Goodin, The 
Oxford handbook of public policy (pp. 407-422). Oxford: Oxford University Press. 

Leifeld, P. (2007). Policy Networks. A Citation Analysis of the Quantitative Literature. MA thesis. 
Konstanz: University of Konstanz, Department of Politics and Management. 

Levin, B. (2009). How governments decide: The role of research. In R. Desjardins, & K. 
Rubenson, Research of vs research for education policy in an era of transnational policy-
making- in an era of transnational policy-making (pp. 44-57). Saarbrucken: Verlag. 

Lima, J. Á. (2000). Atomização e fragmentação das culturas profissionais no ensino. Atas do IV 
Congresso Português de Sociologia – Sociedade portuguesa, passados recentes, futuros 
próximos. Coimbra: Universidade de Coimbra.  

Lima, J. Á. (2007). Redes na educação: questões políticas e conceptuais. Revista Portuguesa de 
Educação, vol. 20, n.º 2, pp. 151-181. 

Lima, L. (2002). Editorial. Investigar em educação. Revista da Sociedade Portuguesa de Ciências 
da Educação, n.º 2, pp. 7-11. 

Lima, L. (2010). Investigação e investigadores em educação. Anotações críticas. Sísifo. Revista 
de Ciências da Educação, vol. 12, pp. 59-68. Consultado em outubro de 2010 em 
http://sisifo.fpce.ul.pt/ 

Lima, L. (2011). Patterns of Institutional Management: Democratisation, Autonomy and the 
Managerialist Canon. In G. Neave, & A. Amaral, Higher Education in Portugal 1974-2009 - A 
Nation, a Generation (pp. 287-306). Dordrecht: Springer Netherlands.  

Lorino, P. (2005). Théories des organisations, sens et action: le cheminement historique, du 
rationalisme à la genèse instrumentale des organisations. In R. Teulier, & P. Lorino, L’entreprise 
face au défi de la connaissance (pp. 54-92). Paris: Éditions La Découvert. 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

309 

Maroy, C. (2004a). Final Report - Regulation and Inequalities in European Education Systems. 
Obtido em dezembro de 2004 de 
http://www.girsef.ucl.ac.be/reguleducnetwork_VF_10dec041.pdf 

Maroy, C. (2004b). Présentation. Recherches Sociologiques, XXXV, 2, pp. 1-4. 

Maroy, C. (2005). Vers une régulation post-bureaucratique des systèmes d’enseignement en 
Europe? Les cahiers de recherche en éducation et formation, n.º 49, pp. 1-30. 

Maroy, C., & Demailly, L. (2004). Les régulations intermédiaires des systèmes éducatifs en 
Europe quelles convergences? Recherches Sociologiques, vol. XXXV, n.º 2, pp. 5-24. 

Marsden, P. (2005). Recent Developments in Network Measurement. In J. S. Peter Carrington, 
Models and Methods for Social Network Analysis (pp. 8-30). New York: Cambridge University 
Press. 

Martin, O. (2000). Sociologie des Sciences. Paris: Éditions Nathan. 

Martins, I. P. (2010). A investigação educacional. Princípios e estratégias de 

internacionalização. Sísifo. Revista de Ciências da Educação, vol. 12, pp. 19-26. Consultado em 

outubro de 2010 em http://sisifo.fpce.ul.pt/ 

Massardier, G. (2003). Politiques et Action Publiques. Paris: Armand Colin. 

Mattedi, M. A., & Spiess, M. R. (2010). Modalidades de regulação da atividade científica: uma 
comparação entre as interpretações normativa, cognitiva e transacional dos processos de 
integração social da comunidade científica. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 31, n.º 110, 
pp. 73-92. Consultado em dezembro de 2010 de http://www.cedes.unicamp.br/ 

May, P. (2002). Social Regulation. In L. Salamon, The Tools of Government: A Guide to the New 
Governance (pp. 156-185). Oxford: Oxford University Press. 

Mika, P. (2006). Social Networks and the Semantic Web. Amsterdam: Vrije Universiteit. 

Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks: Sage 
Publications. 

Mitcham, C., & Briggle, A. (2007). Ciencia y política: perspectiva histórica y modelos 
alternativos. Revista CTS, n.º 8, vol. 3, pp. 143-158. 

Molina, J. L., Muñoz, J. M., & Domenech, M. (2002). Redes de publicaciones científicas: un 
análisis de la estructura de coautorías. REDES- Revista hispana para el análisis de redes 
sociales, vol. 1, n.º 3, pp. 3-15. 

Moody, J. (2004). The structure of social science collaboration Network: disciplinary cohesion 
from 1963 to 1999. American Sociological Review, vol. 9, pp. 213-238. 

Muller, P. (1995). Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde. In A. 
Faure, G. Pollter, & P. Warin, La construction du sens das les politiques publiques - débats 
autour de la notion de référentiel (pp. 153-179). Paris: L'Harmattan. 

Muller, P. (2004). Référentiel. In L. Boussaguet, S. Jacquot, & P. Ravinet, Dictionnaire des 
Politiques Publiques (pp. 370-376). Paris: Presse de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques. 



Referências bibliográficas 

310 

Muller, P.; Leca, J.; Majone, G.; Thoenig J.C.; Duran, P. (1996). Enjeux, controverses et 

tendances de l'analyse des politiques publiques. Revue française de science politique, vol. 46, 

n.º 1, pp. 96-133. 

Newman, M. (2001). The structure of scientific collaboration networks. PNAS, vol. 98 n.º 2, pp. 
404-409. 

Nóvoa, A. (1991). As ciências da educação e os processos de mudança. Ciências da Educação e 
Mudança (pp. 19-62). Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 

Nóvoa, A. (1996). O IIE e a investigação educacional. In B. P. Campos, Investigação e inovação 
para a qualidade das escolas (pp. 89-119). Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 

Nóvoa, A., & Ó, J. R. (2007). Educação. In A. Barreto, Fundação Calouste Gulbenkian - cinquenta 
anos (1956-2006) volume II (pp. 9- 97). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Nunes, J. A. & Gonçalves, M. E. (org.). (2001). Enteados de Galileu. Semiperiferia e 

Intermediação na Ciência em Portugal. Porto: Afrontamento.  

Nunes, J. A. (2001). Laboratórios, escalas e mediações na investigação biomédica: a 

oncobiologia entre o global e o local. J. A. Nunes & M. E. Gonçalves (org.). Enteados de Galileu. 

Semiperiferia e Intermediação na Ciência em Portugal (pp. 33- 75). Porto: Afrontamento.  

Nunes, J. A. (s/d). Ciência e tecnologia na semiperiferia europeia: o caso de Portugal. Obtido 
em agosto de 2009, de http://www.ceifa-ambiente.pt/pdf/joao_nunes.pdf 

Nunes, J. A., & Gonçalves, M. E. (2001). Introdução. In J. A. Nunes, & M. E. Gonçalves, Enteados 
de Galileu. Semiperiferia e Intermediação na Ciência em Portugal (pp. 13-31). Porto: 
Afrontamento. 

Nunes, J. A., & Roque, R. (2008). Introdução. In J. A. Nunes, & R. Roque, Objetos Impuros: 
Experiências em estudos sobre a ciência (pp. 13-35). Porto: Edições Afrontamento. 

Ó, J. R. (2009). A “criança problema” e o seu governo em Portugal e no Brasil (1880-1960): 
discurso e práticas. In J. R. Ó, & L. M. Carvalho, Emergência e Circulação do Conhecimento 
Psicopedagógico Moderno (1880-1960): Estudos Comparados Portugal - Brasil (pp. 15-153). 
Lisboa: Educa e Unidade de I&D em Ciências da Educação. 

Ó, J. R. (2010). Sisyphus - Journal of Education. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa. 

OCDE (2003). New challenges for educational research. Paris: OCDE. 

Oliveira, L. (2000). Desafios à universidade. Comercialização da ciência e recomposição dos 
saberes académicos. Sociologia, Problemas e Práticas, n.º 34, pp. 93-116. 

Ozga, J. (2000). Resources for policy research. In J. Ozga, Policy Research in Educational 
Settings (pp. 68-113). Buckingham: Open University Press. 

Ozga, J., Seddon, T., & Popkewitz, T. (2006). Introduction - Education research and policy- 
steering the knowledge-based economy. In J. Ozga, T. Seddon, & T. Popkewitz, World Yearbook 
of Education 2006 - Education research and policy: steering the knowledge-based economy (pp. 
1-14). London: Routledge. 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

311 

Pacheco, J. A. (1991). A reforma do sistema educativo - alguns aspetos da reorganização dos 
planos curriculares dos ensinos básico e secundário em Portugal e Espanha. Revista 
Portuguesa de Educação vol. 4, n.º 2, 69-83. 

Pacheco, J. A. (2010). Ciências da Educação e Investigação: o pesadelo que é o presente. Sísifo, 
Revista de Ciências da Educação, n.º 12, pp. 5-18. Consultado em dezembro de 2010 de 
http://sisifo.fpce.ul.pt/ 

Pappi, F. U., & Henning, C. (1998). Policy Networks: More Than a Metaphor? Journal of 
Theoretical Politics, vol. 10, n.º 4, pp. 553-575. 

Parsons, W. (1995). Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

Patrício, M. F. (1989a). Nota de abertura. Registo de Projetos: investigação/ inovação em 
educação. Lisboa: Ministério da Educação, Instituto de Inovação Educacional. 

Patrício, M. F. (1989b). O Instituto de Inovação Educacional e a Organização da Comunidade 
Científica - Educacional Portuguesa. Revista Inovação, vol. 2, n.º 4, pp. 389-402. 

Pereira, R. (1965). Investigação social em Portugal – organismos e instituições. Análise Social, 
vol. III, n.º 9-10, pp. 160-219. 

Pereira, T. S. (1996). Uma Análise do Impacto das Políticas Europeias na Colaboração 
Internacional em Investigação Científica em Portugal e no Reino Unido. Análise Social, vol. 
XXXI, n.º 135, pp. 229-265. 

Pereira, T. S. (2001). Colaborações Científicas Internacionais e a Diversidade dos Sistemas de 
Investigação: Entre o global e o local. In J. A. Nunes, & M. E. Gonçalves, Enteados de Galileu. 
Semiperiferia e Intermediação na Ciência em Portugal (pp. 143-169). Porto: Afrontamento. 

Pereira, T. S. (2004). Processo de governação da ciência: o debate em torno do modelo de 
financiamento das unidades de investigação em Portugal. Revista Crítica de Ciências Sociais, 
n.º 70, pp. 5-32. 

Pielke, R. (2005). Science policy. In C. Mitcham, Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics 
(pp. 1699- 1705). Farmington Hills: Gale Cengage. 

Pinhal, J. (2010). Les municipalités portugaises et l’éducation. Treize ans d’intervention (1991-
2003). Saarbrucken: Éditions Universitaires Européennes. 

Pons, X., & van Zanten, A. (2007). Knowledge circulation, regulation and governance. Obtido 
em outubro de 2007, de Literature reviews on knowledge and policy de 
http://knowandpol.eu/IMG/pdf/lr.tr.pons_vanzanten.eng.pdf 

Pontille, D. (2006). Qu’est-ce qu’un auteur scientifique? Sciences de la Société, n.º 67, pp. 77-
93. 

Popkewitz, T., & Pereyra, M. (1992). Práticas de Reforma na Formação de Professores em oito 
países: esboço de uma problemática. In A. Nóvoa, & T. Popkewitz, Reformas Educativas e 
Formação de Professores (pp. 11-41). Lisboa: Educa. 

Portugal, S. (2007). Contributos para uma discussão do conceito de rede na teoria sociológica. 
Obtido em maio de 2008, de http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/271/271.pdf 



Referências bibliográficas 

312 

Quivy, R., & Campenhoudt, L. V. (1998). Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: 
Gradiva. 

Reynaud, J.-D. (1989). Les règles du jeu. L'action collective et la régulation sociale. Paris: A. 
Colin. 

Reynaud, J.-D. (2003). Régulation de contrôle, régulation autónome, régulation conjoint. In G. 
Terssac, La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud (pp. 103-113). Paris: 
Éditions La Découverte. 

Rhodes, R. (2006). Policy Network Analysis. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford 
Handbook of Public Policy (pp. 423-45). Oxford: Oxford University Press. 

Rhodes, R., & March, D. (1992). New directions in the study of policy networks. European 
Journal of Political Research, vol. 21, n.º 1, pp. 181-205. 

Ritchie, J., & Spencer, L. (2002). Qualitative data analysis for applied policy research. In M. 
Huberman, & M. Miles, The qualitative researcher's companion (pp. 305-329). Thousand Oaks: 
Sage Publication. 

Roberts, P. (2006). Performativity, measurement and research. In J. Ozga, T. Seddon, & T. 
Popkewitz, World Yearbook of Education 2006 - Education research and policy: steering the 
knowledge-based economy (pp. 185- 199). London: Routledge. 

Robins, G., Pattison, P., Kalish, Y., & Lusher, D. (2007). An introduction to exponential random 
graph (p*) models for social networks. Social Networks, vol. 29, pp. 173-191. 

Rosa, J. C. (1990a). Editorial. Revista Inovação, vol. 3, n.º 1 e 2, p. 7. 

Rosa, J. C. (1990b). Editorial. Revista Inovação, vol. 3, n.º 4, p. 1. 

Rossoni, L., & Graeml, A. (2009). A Influência da Imersão Institucional e Regional na 
Cooperação entre Pesquisadores no Brasil. REDES - Revista hispana para el análisis de redes 
sociales, vol. 16, n.º 9, pp. 228-249. Consultado em agosto de 2010 em http://revista-
redes.rediris.es/pdf-vol16/vol16_9.pdf 

Ruivo, B. (1995). As políticas de ciência e tecnologia e o sistema de investigação. Lisboa: INCM. 

Rumsey-Wairepo, A. (2006). The association between co-authorship network structures and 
successful academic publishing among higher education scholars. Provo, Utah: Brigham Young 
University. 

Sabatier, P. (1993). Policy change over a decade or more. In P. S. Jenkins-Smith, Policy change 
over a decade or more (pp. 13-39). Boulder: Westview Press. 

Salamon, L. (2002). The new governance and the tools of public action: an introduction. In L. 
Salamon, The tools of government- a guide to the new governance (pp. 1-47). New York: 
Oxford University Press. 

Salomon, J. J. (2000). Recent Trends in Science and Technology Policy. Science Technology & 
Society, vol. 5, pp. 225 - 249. 

Schimank, U., & Winnes, M. (2000). Beyond Humboldt? The relationship between teaching and 
research in European university systems. Science and Public Policy, vol. 27, n.º 6, pp. 397–408. 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

313 

Schriewer, J. (2001). Formas de externalização no conhecimento educacional – Caderno 
Prestige 5. Lisboa: Educa. 

Schriewer, J. (2005). Entrevista a Jürgen Schriewer conduzida por Ana Isabel Madeira. Revista 
da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, n.º 4, pp. 287- 300. 

Schriewer, J., & Martinez, C. (2004). Constructions of internationality in education. In G. 
Steiner-Khamsi, & T. S. Popkewitz, The global politics of educational borrowing and lending 
(pp. 29-53). New York: College Press. 

Schuller, T., Jochems, W., Moos, L., & van Zanten, A. (2006). Evidence and Policy Research. 
European Educational Research Journal, vol. 5, n.º 1, pp. 57-70. 

Scott, J. (2000). Social Network Analysis-An Handbook. London: Sage. 

Silva, J. C. (2006). A investigação educacional e as políticas educativas - o caso da investigação 
educacional em Portugal apoiada pelo IIE. Lisboa: Dissertação submetida como requisito 
parcial para obtenção do grau de Mestre em Educação e Sociedade. Documento Policopiado. 

Simões, G. (2010). A auto avaliação da escola – regulação de conformidade e regulação e 
emancipação. Tese de doutoramento em Educação. Lisboa: Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa. 

Soares, M. L. (2004). O que é o Conhecimento? Introdução à Epistemologia. Lisboa: Campo das 
Letras. 

Sousa Santos, B. (1988). Um discurso sobre as ciências. Porto: Edições Afrontamento. 

Stehr, N. (1994). Knowledge Societies. London: Sage Publications. 

Steiner-Khamsi, G. (2004). Globalization in education: real or imagined? In G. Steiner-Khamsi, 
& T. Popkewitz, The global politics of educational borrowing and lending (pp. 1- 6). New York: 
Teachers College Press. 

Steiner-Khamsi, G. (2008). Towards a Contextualized Comparison of European Post-
Bureaucratic States: a Commentary. Obtido em setembro de 2011, de KnowanPol Project: 
http://www.knowandpol.eu/fileadmin/KaP/content/Scientific_reports/Orientation1/Deliverab
le9_Gita_Steiner_report_O1.pdf 

Stoer, S. & Magalhães, A. (2003). Educação, conhecimento e a sociedade em rede. Educação e 

Sociedade, Campinas, vol. 24, n.º 85, p. 1179-1202. Consultado em janeiro de 2012 em 

http://www.cedes.unicamp.br 

Stoer, S. (1986). Educação e mudança social em Portugal: 1970-1980, uma década de 
transição. Porto: Afrontamento. 

Taylor, S., Rizvi, F., Lingard, B., & Henry, M. (1997). The policy phenomenon. In Educational 
policy and the politics of change (pp. 1-21). London: Routledge. 

Teodoro, A. (1995). Reforma educativa ou a legitimação do discurso sobre a prioridade 
educativa. Educação, Sociedade & Culturas, vol. 4, pp. 49-70. 

Teodoro, A. (2000). O fim do isolacionismo. Da participação de Portugal no Plano Marshall ao 
Projeto Regional do Mediterrâneo. Revista de Humanidades e Tecnologias, n.º 3, pp. 48-54. 



Referências bibliográficas 

314 

Terssac, G. (2003). La théorie de la régulation sociale: repères pour un débat. In G. Terssac, La 
théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud (pp. 11-33). Paris: Éditions La 
Découverte. 

Testa, J. (1998). A base de dados ISI e seu processo de seleção de revistas. Ciência e 
Informática, vol. 27, n.º 2, pp. 233-235. 

Teulier, R., & Lorino, P. (2005). L’entreprise face au défi de la connaissance. Paris: Éditions La 
Découvert. 

Thatcher, M. (1998). The development of policy analysis. From modest origins to overarching 
frameworks. Journal of Theoretical Politics, vol. 10, n.º 4, pp. 389-416. 

Thatcher, M. (2004). Réseau (policy network). In L. Boussaguet, S. Jacquot, & P. Ravinet, 
Dictionnaire des Politiques Publiques (pp. 384-390). Paris: Presse de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques. 

Thoenig, J.-C. (2004). Politiques publiques. In L. Boussaguet, S. Jacquot, & P. Ravinet, 
Dictionnaire des politiques publiques (pp. 326-333). Paris: Sciences Po Les Presses. 

van Waarden, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. European Journal of Political 
Research, vol. 21, n.º 1-2, pp. 29-52. 

van Zanten, A. (2004). Les politiques d’éducation. Paris: PUF. 

van Zanten, A. (2005). Le rôle de la connaissance dans la régulation du système éducatif en 
France: de la production à la reception. Communication présentée au Colloque en hommage 
des 40 ans de la Direction de l’Evaluation et de la Prospective en octobre 2004, à paraître dans 
un numéro spécial d’Education et formations, DEP.  

van Zanten, A. (2006). Competition and interaction between research knowledge and state 
knowledge in policy steering in France - national trend and recent effects of decentralization 
and globalization. In J. Ozga, T. Seddon, & T. Popkewitz, World Yearbook of Education 2006 - 
Education research and policy: steering the knowledge-based economy (pp. 259-268). London: 
Routledge. 

Vincent-Lancrin, S. (2006). What is changing in academic research? Trends and futures 

scenarios. European Journal of Education, vol. 41, n.º 2, pp. 169- 202.  

Wagner, P. (2004). Varieties of interpretations of modernity: on national traditions in sociology 
and the other social science. In C. Charle, J. Schriewer, & P. Wagner, Transnational Intellectual 
Networks – Forms of academic knowledge and the search for cultural identities (pp. 27-51). 
Frankfurt/ New York: Campus Verlag. 

Walford, G. (2011). Researching the powerful. British Educational Research Association online 
resource. Obtido em janeiro de 2012, de 
http://www.bera.ac.uk/files/2011/06/researching_the_powerful.pdf 

Waterton, C. (2005). Scientists’ conceptions of the boundaries between their own research 

and policy. Science and Public Policy, vol. 32, n.º 6, pp. 435-444.  

Wellman, B., & Berkowitz, S. D. (1991). Social structures. A network approach. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

315 

Woolgar, S. (2000). Social basis of interactive social science. Science and Public Policy, vol. 27, 
n.º 3, pp. 165–173. 

Yin, R. (1989). Case study research: design and methods. Newbury Park: Sage Publication. 

Zuccala, A. (2006). Modeling the invisible college. Journal of the American Society for 
Information Science and Technology, vol. 57, n.º 2, pp. 152-168. 

 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

 

 

 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

317 

Fontes 

 

Programas de governo 

Programa do XVII Governo Constitucional (2005-2009) 

Programa do XVI Governo Constitucional (2004-05) 

Programa do XV Governo Constitucional (2002-04) 

Programa do XIV Governo Constitucional (1999-2002) 

Programa do XIII Governo Constitucional (1995-99) 

Programa do XII Governo Constitucional (1991-95) 

Programa do XI Governo Constitucional (1987-91) 

Programa do X Governo Constitucional (1985-87) 

Programa do IX Governo Constitucional (1983-85) 

Programa do VIII Governo Constitucional (1981-83) 

Programa do VII Governo Constitucional (1981) 

Programa do VI Governo Constitucional (1980-81) 

Programa do V Governo Constitucional (1979-80) 

Programa do IV Governo Constitucional (1978-79) 

Programa do III Governo Constitucional (1978) 

Programa do II Governo Constitucional (1978) 

Programa do I Governo Constitucional (1976-78) 

Programa do I Governo Provisório, 1974 

Programa do II Governo Provisório, 1974 

Programa do III Governo Provisório, 1974 

Programa de Política Económica e Social do III Governo Provisório 

Programa do IV Governo Provisório, 1975 

Programa do V Governo Provisório, 1975 

Programa do VI Governo Provisório, 1975 

 

Legislação  

Lei n.º 1941, de 11 de abril de 1936 

Lei n.º 19/80 de 16 de julho 

Lei n.º 46/86 de 14 de outubro 

Lei n.º 91/88 de 13 de agosto 

Lei n.º 10-A/96 de 23 de março 

Lei n.º 52-B/96 de 27 de dezembro 

Lei n.º 127-A/97 de 20 de dezembro 

Lei n.º 87-A/98 de 31 de dezembro  

Lei n.º 3-A/2000 de 4 de abril 

Lei n.º 30-B/2000 de 29 de dezembro 



Fontes 

318 

Lei n.º 109-A/2001 de 27 de dezembro 

Lei n.º 109-B/2001 de 27 de dezembro 

Lei n.º 32-A/2002 de 30 de dezembro 

Lei n.º 16-A/2002 de 31 de maio 

Lei n.º 37/2003 de 22 de agosto  

Lei n.º 107-A/2003 de 31 de dezembro 

Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto 

Lei n.º 55-A/2004 de 30 de dezembro 

Lei n.º 40/2005 de 3 de agosto 

Lei n.º 49/2005 de 30 de agosto 

Lei n.º 52/2005 de 31 de agosto 

Lei n.º 52/2006 de 1 de setembro 

Lei n.º 38/2007 de 16 de agosto 

Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto 

Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro  

Decreto-Lei n.º 26611 de 19 de maio de 1936 

Decreto n.º 45418 de 9 de dezembro de 1963  

Decreto-Lei n.º 46038 de 16 de novembro de 1964 

Decreto-lei n.º 46136 de 31 de dezembro de 1964 

Decreto- Lei n.º 46155 de 16 de janeiro de 1965 

Decreto-Lei n.º 47791 de 11 de julho de 1967 

Decreto-Lei n.º 613/73 de 15 de novembro 

Decreto n.º 538/76 de 9 de julho  

Decreto-Lei n.º 448/79 de 13 de novembro 

Decreto-Lei n.º 48/85 de 27 de fevereiro 

Decreto-Lei n.º 28/86 de 19 de fevereiro 

Decreto-Lei n.º 370/86 de 19 de fevereiro 

Decreto-Lei n.º 3/87 de 3 de janeiro 

Decreto-Lei n.º 374/88 de 21 de outubro 

Decreto-Lei n.º 435/89 de 18 de dezembro 

Decreto-Lei n.º 437/89 de 19 de dezembro   

Decreto-Lei n.º 188/92 de 27 de agosto  

Decreto-Lei n.º 52/92 de 11 de abril  

Decreto-Lei n.º 219/92 de 15 de outubro 

Decreto-Lei n.º 201/94 de 22 de julho 

Decreto-Lei n.º 142/93, de 26 de abril 

Decreto-Lei n.º 8/95 de 18 de janeiro 

Decreto-Lei n.º 15/96, de 6 de março 

Decreto-Lei n.º 144/96 de 26 de agosto 

Decreto-Lei n.º 145/96 de 26 de agosto 

Decreto-Lei n.º 185/97 de 28 de julho 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

319 

Decreto-Lei n.º 186/97 de 28 de julho 

Decreto-Lei n.º 187/97 de 28 de julho 

Decreto-Lei n.º 188/97 de 28 de julho 

Decreto-Lei n.º 292/97 de 22 de outubro 

Decreto-Lei n.º 123/99 de 20 de abril 

Decreto-Lei n.º 124/99 de 20 de abril  

Decreto-Lei n.º 125/99 de 20 de abril 

Decreto-Lei n.º 197/2001 de 29 de junho 

Decreto-Lei n.º 52/2002 de 2 de março 

Decreto-Lei n.º 205/2002 de 7 de outubro 

Decreto-Lei n.º 111/2003 de 4 de junho 

Decreto-Lei n.º 120/2003 de 18 de junho   

Decreto-Lei n.º 121/2003 de 18 de junho 

Decreto-Lei n.º 123/2003 de 18 de junho 

Decreto-Lei n.º 149/2003 de 11 de julho 

Decreto-Lei n.º 10/2005 de 6 de janeiro 

Decreto-Lei n.º 91/2005 de 3 de junho 

Decreto-Lei n.º 141/2005 de 17 de agosto 

Decreto-Lei n.º 214/2006 de 27 de outubro 

Decreto-Lei n.º 150/2007 de 27 de abril 

Decreto-Lei n.º 152/2007 de 27 de abril 

Resolução da Assembleia da República n.º 59/2007 de 22 de novembro 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/87 de 28 de janeiro 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/91 de 23 de agosto 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/96 de 18 de janeiro 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/97 de julho 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2001 de 24 de maio 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 55/2001 de 25 de maio 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 190/2005 de 16 de dezembro 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 198/2005 de 28 de dezembro  

Resolução do Conselho de Ministros .º 89/2006 de 20 de julho 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 132/2006 de 13 de outubro 

Decreto Regulamentar n.º 60/2007 de 27 de abril 

Decreto Regulamentar n.º 81-C/2007 de 31 de agosto 

Portaria n.º 21570 de 14 de outubro de 1965 

Portaria n.º 693/79 de 19 de dezembro 

Portaria n.º 72/89 de 2 de fevereiro 

Portaria n.º 414/89 de 9 de junho 

Portaria n.º 197/90 de 19 de março 

Portaria n.º 209/91 de 14 de março 

Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro 



Fontes 

320 

Portaria n.º 1117/92 de 22 de dezembro 

Portaria n.º 469/93 de 4 de maio  

Portaria n.º 16/2003 de 9 de janeiro 

Portaria n.º 441/2003 de 28 de maio 

Portaria n.º 1462/2007 de 15 de novembro  

Portaria n.º 550/2007 de 30 de abril  

Portaria n.º 701-J/2008 de 29 de julho 

Despacho Normativo n.º 13/80 de 14 de janeiro 

Despacho n.º 113/ME/93 de 1 de junho 

Despacho Normativo n.º 547/94 de 29 de julho 

Despacho n.º 23/ME/95 de 3 de abril 

Despacho Conjunto MCT/MQE de 15 de julho de 1996 

Despacho n.º 19-A/MCT/96 de 2 de abril 

Despacho n.º 20 /MCT/96 de 29 de maio 

Despacho n.º 13/MCT/96 de 2 de abril 

Despacho n.º 1-A/MCT/96 de 22 de janeiro 

Despacho n.º 9/MCT/96 de 8 de março 

Despacho da Ministra da Ciência e do Ensino Superior de 6 de agosto de 2004 

Despacho n.º 20 265/2004 de 29 de setembro 

Despacho n.º 3037/2004 de 11 de novembro 

Regulamento n.º 1/98, Diário da República n.º 25, II Série, de 30 de janeiro de 1998 

 

Outros documentos referenciados no texto 

A Política de Reforço das Instituições de Investigação Científica e Tecnológica. Obtido em fevereiro de 2010 de 
http://www.fct.mctes.pt/unidades/info/reforco.htm#a3 

Avaliação de Unidades de I&D – 1999. Obtido em abril de 2009 em 
http://www.fct.mctes.pt/unidades/relatorio/doc/334.htm  

Avaliação de Unidades de I&D 2007. Obtido em dezembro de 2008 em 
http://www.fct.mctes.pt/unidades/08/areas.asp?aid={40BE1DA7-9A36-46A8-8234-2D477791FA77} 

Base de Dados de Projetos Aprovados em Concursos antes de 1999. Obtido em abril de 2009 em 
http://www.fct.mctes.pt//projectos/proj98/index.html  

Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 1, 1964, Centro de Investigação Pedagógica, Fundação Calouste Gulbenkian.  

Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 2, 1965, Centro de Investigação Pedagógica, Fundação Calouste Gulbenkian.  

Boletim Bibliográfico e Informativo, n.º 5, 1967, Centro de Investigação Pedagógica, Fundação Calouste Gulbenkian.  

Compromisso com a Ciência para o Futuro de Portugal. Lisboa: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das 
Regiões- Rumo a um espaço europeu da investigação. Obtido em janeiro de 2009 de http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0006:FIN:PT:PDF 

Concursos de projetos I&D em todos os domínios científicos – concursos gerais de 2000 a 2009. Obtido em 
novembro de 2011 em http://www.fct.pt/estatisticas/projectos/dados/proj_concursosgerais_q1.pdf 

Conselho dos Centros de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. (2004). Comentário do Conselho dos Centros 
de Investigação em Ciências Sociais e Humanas sobre a Proposta de um Novo Modelo de Financiamento do Sistema 
Científico, Tecnológico e de Inovação. Lisboa: Conselho dos Centros de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. 

http://www.fct.mctes.pt/unidades/relatorio/doc/334.htm


AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

321 

Conselho Nacional de Educação. (2004). Parecer n.º 11/2004 - Parecer sobre a proposta apresentada pelo 
Ministério da Ciência, Inovação e Ensino Superior — sistema científico, tecnológico e de inovação — modelo de 
financiamento (Diário da República 2ª Série, n.º 276 em 24 de novembro de 2004. Lisboa: Conselho Nacional de 
Educação. 

Contratação de Doutorados para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Obtido em fevereiro de 2011 em 
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/contratacaodoutorados/regulamento2007.phtml 

Coordenadores das UI&D em Ciências e Políticas da Educação (2008). Carta dirigida ao Presidente da FCT. 

Evaluation of research units - guidelines for evaluators and evaluation forms. Obtido em outubro 2010 em 
http://www.fct.mctes.pt/pt/apoios/unidades/avaliacaounidades/2007/evaluation_criteria.pdf 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (2011). Social Sciences. Research units evaluation report 2007. Sunkel, 
Claudio (coord). Lisboa: Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

Guião para elaboração e submissão de propostas de projetos de I&DT de 2008. Obtido em fevereiro de 2009 em 
https://alfa.fct.mctes.pt/apoios/projectos/concursos/2008/docs/FCT-GuiaoProjectos-26Fev09-v3.pdf 

Guidelines for evaluators and evaluation forms, 2007. Obtido em fevereiro de 2009 em 
http://www.fct.mctes.pt/pt/apoios/unidades/avaliacaounidades/2007/evaluation_criteria.pdf 

Lisbon European Council. Obtido em janeiro de 2009, de 
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm  

O papel do IIE na investigação educacional em Portugal (1993-1999). Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 

Plano de atividades de 1999 do Instituto de Inovação Educacional 

Política de Apoio a Projetos de Investigação Científica e Tecnológica. Obtido em fevereiro de 2011 de 
http://www.fct.mctes.pt/pt/apoios/projectos/politica/apoio/ 

Princípios de orientação do programa de apoio à reforma dos laboratórios do Estado  

Programa de Financiamento Plurianual - 2007. Obtido em novembro de 2007 em 
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2007/areas?aid={40BE1DA7-9A36-46A8-8234-2D477791FA77} 

Projetos de I&D, Consulta de projetos homologados. Obtido em janeiro 2012 em 
http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/projectos 

Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em Todos os Domínios Científicos - Concurso 
de 1999/2000 - Projetos aprovados. Obtido em abril de 2009 em 
http://www.fct.mctes.pt//projectos/pub/2000/index.asp 

Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em Todos os Domínios Científicos - Concurso 
de 2001 - Projetos aprovados. Obtido em abril de 2009 em http://www.fct.mctes.pt//projectos/pub/2001/index.asp 

Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em Todos os Domínios Científicos - Concurso 
de 2002 - Projetos aprovados. Obtido em abril de 2009 em http://www.fct.mctes.pt/projectos/pub/2002/index.asp  

Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em Todos os Domínios Científicos - Concurso 
de 2004- Projetos aprovados. Obtido em abril de 2009 em 
http://www.fct.mctes.pt/projectos/pub/2004/painel_result/default.asp?idconcurso=5 

Projetos de Investigação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico em Todos os Domínios Científicos - Concurso 
de 2006- Projetos aprovados. Obtido em abril de 2009 em 
http://www.fct.mctes.pt/projectos/pub/2006/Painel_Result/default.asp?idconcurso=44 

Projetos de investigação em educação - projetos financiados em 1993 e em 1994. Lisboa: Instituto de Inovação 
Educacional. 

Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia (1987- 1990) 

Regulamento de acesso a financiamento de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico — 
2008. Obtido em dezembro de 2008 em http://www.fct.pt/apoios/projectos/regulamento2008 

Regulamento de acesso a financiamento de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico — 
2006. Obtido em outubro de 2007 em http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/projectos/regulamento2006 

Regulamento do Concurso Nacional de projetos de investigação em educação 

Regulamento do Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D - 2007. Obtido em janeiro de 2009 em 
http://www.fct.mctes.pt/avaliacaounidades/?action=regulamento 



Fontes 

322 

Regulamento do Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D. Obtido em outubro de 2007 em 
http://www.fct.mctes.pt/unidades/regulamento/ 

Regulamento específico anexo ao Despacho n.º 8/IIE/2001 

Regulamento específico do processo de candidatura para o desenvolvimento de projetos de investigação ou 
investigação-ação no domínio da educação 

Regulamento para a Atribuição de Financiamento a Projetos de Investigação Científica da Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia. Obtido em abril de 2009 em http://www.fct.mces.pt/projectos/regulamento/index.html 

Regulamento para a atribuição de financiamento a projetos no âmbito do "Projeto Reequipamento Científico" da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Obtido em abril de 2009 em 
http://www.fct.pt/apoios/equipamento/docs/regulamento2.pdf 

Regulamento para atribuição de financiamento a projetos de investigação de 18 de junho de 1996 

Relatório de atividades da FCT de 2010 

Relatório de atividades do Instituto de Inovação Educacional de 1996 

Relatório de atividades do Instituto de Inovação Educacional de 1997 

Relatório de atividades do Instituto de Inovação Educacional de 1998 

Relatório de atividades do Instituto de Inovação Educacional de 2000 

Relatório de atividades do Instituto de Inovação Educacional de 2001 

Relatório de atividades do Instituto de Inovação Educacional de maio de 1993 a outubro 1995 

Relatório de execução do sistema de incentivos à qualidade da educação 

Relatório Final do 1.º concurso nacional de projetos de investigação em educação 

Resumo Executivo do Sistema Científico, Tecnológico e de Inovação - Modelo de Financiamento. Lisboa: Ministério 
da Ciência e do Ensino Superior. 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (1993). Ciência e tecnologia 1991-1992. Lisboa: Ministério do 
Planeamento e da Administração do Território. 

Sistema de incentivos à qualidade da educação do Instituto de Inovação Educacional 

Tribunal de Contas. (2008). Relatório de auditoria n.º 13 /2010. Obtido em 22 de fevereiro de 2011, de 
http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2010/audit-dgtc-rel013-2010-2s.pdf 

 

Portais e sítios institucionais  

Associação da Educação Pluridimensional e da Escola Cultural. Obtido em outubro de 2008, de 
http://www.aepec.org/entrada/ 

Comissão Europeia. Obtido em outubro de 2007, de http://ec.europa.eu/research/ 

Diário da República Eletrónico. Obtido em janeiro de 2009, de http://www.dre.pt/ 

Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. Obtido em 20 de dezembro de 2009, de 
http://area.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/livros/ccoge/index.htm 

Directorate-General for Research. Obtido em outubro de 2008, de http://ec.europa.eu/dgs/research/index_en.html 

European Research Council. Obtido em dezembro de 2007, de 
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=12 

Eurostat. Obtido em novembro de 2010, de http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Obtido em fevereiro de 2012, de http://alfa.fct.mctes.pt/ 

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais. Obtido em janeiro de 2010, 
http://www.gpeari.mctes.pt/ 

Governo de Portugal. Obtido em janeiro de 2010, de http://www.portugal.gov.pt 



AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA E A REGULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL 

Estruturas e redes de investigadores 

323 

Institut français du Portugal, Obtido em 2 de janeiro de 2011 de http://www.ifp-
lisboa.com/index.php/Acerca_do_Instituto.html 

International Network for Social Network, Obtido em janeiro de 2010, de http://www.insna.org/ 

KNOWandPOL Project. Obtido em janeiro de 2008 de http://www.knowandpol.eu/ 

Library of Congress. Obtido em janeiro de 2011, de http://www.loc.gov/rr/scitech/trs/trsosrd.html 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Obtido em janeiro de 2010, de http://www.mctes.pt/ 

Thomson Reuters Web of Knowledge. Obtido em janeiro de 2011, de http://www.isiwebofknowledge.com/ 

 

http://www.mctes.pt/

