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JBI-1 

MA; eh já que falaste da: na ciência em 

portugal, ia te começar por colocar a 

primeira questão daquelas que constituem o 

guião [comum] 

JBI; [humhum.] 

MA; a todas estas entrevistas. eh achas que 

em portugal existe uma comunidade 

científica . . . ou há pessoas que trabalham 

isoladamente? 

JBI; não. na minha área eu sinto que há 

uma comunidade científica. e há muito já 

há muito trabalho em rede. eh: (tosse) . . . 

eu eu sei que eu estive: eu eh fiz o 

doutoramento no {unidade I&D}. o 

instituto tem . . . eh: tem uma filosofia 

interessante desse ponto de vista. e se 

calhar, a minha visão é um bocadinho: eh 

está um bocadinho condicionada por esta 

experiência.  

MA; humhum. 

JBI; porque as pessoas que estão neste 

momento a liderar grupos de investigação 

no instituto, todas passaram por -- ou a 

maior parte passaram por doutoramentos no 

estrangeiro pós-docs no estrangeiro.  

MA; sim. 

JBI; depois regressaram. portanto estão 

muito habituados a trabalhar em 

colaboração. acabam por ir v- voltam aos 

laboratórios-mãe para ir buscar 

colaborações. OU eh têm muita facilidade 

em estabelecer colaborações pelo facto de 

terem trabalhado noutros sítios. pronto. 

MA; [humhum.] 

JBI; [não] há aquela coisa do inbreeding ou 

d- daquel- do do muita da: daquilo que se 

sente por exemplo -- na {universidade} já 

se sente mais isso. as pessoas são muito 

mais fechadas, eh dentro daquela 

instituição. e quase não falam de 

departamento para departamento. 

MA; humhum. 

JBI; eh: e por isso nesse sentido eu eu d- o 

sítio onde eu estou e onde s- e: e sempre 

sempre todos os sítios onde desenvolvi 

investigação, eh havia a sensação de 

comunidade científica. porque sim. as 

pessoas trabalhavam em rede. 

comunicavam muito umas com as outras. 

estabeleciam colaborações com facilidade. 

sem que isso fosse uma coisa um bicho de 

sete cabeças não é. eh eu sempre que havia 

-- por: duas três vezes. sempre que havia 

uma coisa que nós não sabíamos fazer no 

laboratório eh manda-se três emails,  

MA; sim. 

JBI; compra-se um bilhete de avião, vais 

não sei aonde, passas lá uns meses, 

aprendes, voltas. isto dá uma sensação de 

segurança maior, 

MA; sim. 

JBI; porque tu percebes que estás a 
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aprender com quem já sabe fazer aquilo. 

MA; humhum. 

JBI; por outro lado acho que torna o 

trabalho de facto mais eh -- dá mais 

qualidade não é ao trabalho o facto de teres 

outros laboratórios envolvidos e a pôr o seu 

nome naquela naquela naquele trabalho. eh 

em portugal . . . e depois também por causa 

da minha experiência o: o sítio onde nós 

estamos o: o: eh tornou-se num centro de 

exportação de cientistas. entretanto [as 

pessoas] 

MA; [sim.] 

JBI; vão saindo de lá, à medida que termi- 

terminam os seus eh o período que está 

estabelecido que vão lá ficar. e vão para 

universidades, vão para -- e portanto estão 

no país inteiro neste momento. e e de facto 

trabalha-se muito eh -- as pessoas 

continuam a trabalhar com o instituto. eu 

sinto nesta área começa a haver -- também 

por causa de existirem estes espaços de 

mais dinâmicos começa a haver esta . . . 

começa a haver mais a sensação de 

comunidade. e acho que em portugal nem 

que seja por via das afinidades . . . eh que 

juntam as pessoas em associações ou em . . 

. ou em ordens, ou em -- HÁ um bocadinho 

sim. 

MA; humhum. 

JBI; porque há os congressos das 

sociedades, há as -- e nem que seja como -- 

como é qu- há uma expressão em inglês que 

é . . . tipo que diz qualquer coisa como . . . 

eu não estou aqui pelo trabalho é pela 

fofoca. 

MA; (riso) 

JBI; i'm only here for the gossip.  

MA; sim. 

JBI; é um bocado isso. nem seja pelas 

reuniões em sociedades em p- pequenos 

congressos nacionais. as pessoas começam 

a conhecer-se. não quer dizer que depois 

trabalhem juntas. mas têm a sensação de s- 

s- eh de existirem como grupo não é. 

MA; humhum. achas que vale a pena ser 

cientista em portugal? 

JBI; (1.9) acho que começa a valer cada vez 

mais.  

MA; humhum. 

JBI; acho que as coisas melhoraram muito 

nos últimos anos. eh o facto também -- o 

progresso tecnológico a facilidade de 

comunicação entre as pessoas. eu noto 

muito a diferença entre a altura em que eu 

comecei . . . e agora. eh . . . e e em portugal 

por exemplo -- eu lembro-me de coisas tão 

simples como ir buscar um artigo. eh o- ou 

ir fazer pesquisa bibliográfica. era coisa que 

implicava tu tirares um dia INTEIRO para 

ir não sei para onde. eh acho que de facto o 

país avançou muito. hoje em dia é é eu 

sinto que é igual se eu estivesse aqui ou se 

eu estivesse em londres. 



276  

MA; sim. 

JBI; se eu estivesse em nova iorque ou se 

eu estiv- -- onde fosse. portanto não não 

sinto limitação. acho que a limitação é é se 

calhar a: a pequenez de ideias. o po- 

português tem muito aquela coisa de . . . de 

nós somos: somos menos que os outros. e 

não somos.  

MA; [humhum.] 

JBI; [nós temos] de facto qualidade. e eu 

tenho visto eh pessoas eh a arrancar a voltar 

para portugal por exemplo depois de 

períodos fora. e a arrancar com projectos cá 

. . . com muita qualidade . . . e qu- e lá está. 

é igual como se tivessem ficado em nova 

iorque ou -- pronto. e estão a produzir 

trabalhos de muita qualidade e com com . . . 

com reconhecimento MUNdial. não é só 

nacional. aliás nacional até é pouco. não 

não se liga muito. quer dizer não não há 

aquela -- mas -- e : e e vejo de facto muito -

- e prémios internacionais e portanto -- eu 

acho que começa a valer a pena. começa a 

haver eh a qualidade que é necessária para 

gerar qualidade. para os outros ao lado . . . 

eh sentirem a agulha tipo ah olha acordei. 

MA; (riso)  

JBI; e começarem a fazer. acho que acho 

que começa a valer a pena. 

MA; eh qual é que achas que é o papel da 

ciência e dos cientistas no mundo actual 

considerando que é um mundo que ele 

próprio está em mudança? 

JBI; essa é difícil. (riso) eh eu acho que . . . 

os cientistas como: -- eh supostamente um 

cientista -- eh só se deve chamar cientista se 

estiver na crista da onda não é. tem de estar 

lá à frente. tem que ser eh é o primeiro que 

está a fazer aquilo não é. é aqu- -- a ciência 

tem que ser inovadora porque senão não é . 

. . não é interessante, tem tem que trazer 

qualquer coisa de novo. pronto. nessa 

medida eu acho que os cientistas têm uma 

responsabilidade: . . . têm uma 

responsabilidade ACRESCIDA do ponto de 

vista do progresso da sociedade. porque se 

um cientista se . . . acomodar, e sentar na 

cadeira e não, e não procurar trazer uma 

novidade em cada: trabalho que faz, eh há 

uma certa estagnação . . . NUMA das áreas 

da sociedade, que devia ser aquela que está 

a andar mais depressa. 

MA; humhum. 

JBI; porque não é uma área de suporte. não 

é uma área de manutenção de: eh não é uma 

área de manutenção de serviços mínimos 

não é. não é uma coisa -- é é qualquer coisa 

que tem que ser a vanguarda. não é. tem 

que -- e e nessa medida há uma 

responsabilidade social. e acho que o 

cientista tem que SENTI-LA e tem que 

sentir que o seu avanço, por mais pequeno 

que seja, por mais eh -- na ciência qu- por 

exemplo na ciência aplicada, há um 
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bocadinho mais a sensação de ao fim do dia 

tu perceberes que mudaste qualquer coisa. 

MA; sim. 

JBI; mas na ciência fundamental não há. e é 

importante que as pessoas que desenvolvem 

ciência básica, percebam que . . . eh É 

NESSA que reside de facto a grande o 

grande motor. porque, só se vai sentir daqui 

a vinte ou trinta anos aquilo que está a fazer 

hoje. mas se não fizer hoje, eh . . . de facto 

em vez de vinte ou trinta, são trinta ou 

cinquenta, e e as coisas deixam de fazer 

sentido. 

MA; hum. 

JBI; e por isso acho que há há -- (1.8) é 

acho que é a responsabilidade. que se tem 

que sentir. de se ser o primeiro. de ser o: -- 

são quem está quem está à frente não é. não 

é não é um: -- sei lá por exemplo, um: 

imagino: a vida dum: dum engenheiro 

informático, 

MA; sim. 

JBI; que está à frente de . . . do sistema que 

gere . . . os a entrega de impostos no país. 

MA; (riso) sim. 

JBI; é um tipo que deve sentir, porra eu sou 

a pessoa mais importante do país. porque eu 

faço uma coisa que sem a qual . . . isto 

desmoronava tipo castelo de cartas. ou . . . 

ou o tipo que cruza a informação das 

finanças para a segurança social e 

[recupera] 

MA; [sim.] 

JBI; não sei quantos milhões. são pessoas 

que devem sentir de facto o peso d- da sua 

importância n- naquele dia. 

MA; humhum. 

JBI; e os cientistas não. e por isso têm -- eu 

acho que têm de facto uma 

responsabilidade acrescida. porque . . . 

porque têm que sentir que são o: MOTOR . 

. . do que há-de vir. pronto. eh não são mais 

importantes do que este tipo que está nas 

finanças. acho que . . . têm eh têm se calhar 

uma importância igual em momentos 

diferentes. pronto. 

MA; quais é que são as condicionantes . . . 

eh que . . . que achas que são mais 

determinantes na ac- actividade científica? 

condicionantes sociais culturais  

JBI; hum. 

MA; económicas? 

JBI; socialmente acho que há um grande: . . 

. há uma grande: -- não há muito 

reconhecimento da importância. lá está. 

porque não é uma coisa imediata. 

MA; humhum. 

JBI; e eu ouço muitas vezes a coisa ah pois, 

porque tu não trabalhas. 

MA; (riso) 

JBI; ouço muito -- a sério é uma coisa que é 

recorrente. 

MA; porque não é trabalho. 

JBI; porque não é trabalho. 
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MA; trabalho. 

JBI; não é eh não estás a produzir nada -- 

em cada dia tu não não podes chegar ao fim 

do dia e dizer eu hoje fiz . . . eh cinquenta e 

três caixas de cartão para embalar não s-. 

MA; [humhum.] 

JBI; [pronto.] não tens essa -- não 

consegues muitas vezes não consegues e- -- 

então o que é que fizeste hoje? e tu tentas 

explicar e: . . . olha, repeti aquilo que ando 

a fazer há três meses. e isso não é . . . eh 

para a maioria das pessoas que tem um 

trabalho f- vá convencional, não é fácil de 

perceber. porque de facto não há uma 

produção . . . diária. eh se calhar lá está, as 

pessoas que fazem uma ciência mais 

aplicada, podem dizer epá, eu acho que no 

próx- durante neste próximo ano eu vou 

conseguir eh pôr, a vacina não sei do quê, a 

testar em ratinhos. e as pessoas ficam epá 

fogo este gajo está a fazer uma coisa 

mesmo importante. está a curar uma 

doença. eh se estiveres a fazer uma coisa 

mais fundamentante da ciência -- aí acho 

que há uma diferença entre ciência 

fundamental e ciência aplicada. eh é muito 

difícil explicar a importância de perceber 

um fenómeno que acontece dentro duma 

célula que só há num determinado sítio. e 

depois tu podes tentar enquadrar. e p- fazer 

perceber olha mas esta a célula que eu estou 

a estudar é parecida com . . . outra. e 

portanto eu estou a usá-la -- e explicar por 

exemplo o que é um modelo, 

MA; sim. 

JBI; ou porque é que tu usas um modelo. e 

dizer que -- mas eu estou a estudar isto 

porque é mais fácil e depois isto um dia 

pode aplicar-se a outra coisa. mas eh as 

pessoas perceberem a importância de uma 

célula de uma flor, para a doença de 

alzheimer. há algo que tu consegues 

explicar a ligação mas as pessoas ficam 

assim, ná. 

MA; (riso) 

JBI; pronto. portanto aí acho que há 

diferença entre a fundamental e a aplicada. 

portanto socialmente acho que as 

condicionantes são de facto a falta de 

reconhecimento que os cientistas têm. a 

falta de: -- eh reconhecimento enquanto: 

enquanto membros válidos e ACTIVOS na 

sociedade. 

MA; [humhum.] 

JBI; [pronto.] as condicionantes depois -- e 

culturais também é um bocadinho: esta. 

portanto de tu de facto dentro da 

comunidade científica tens essa: podes ter 

esse reconhecimento, se o teu trabalho for 

bom não é. 

MA; humhum. 

JBI; eh . . . mas dentro da sociedade, não 

tens. e portanto acho que aí -- e 

culturalmente acho que é importante que eh 
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-- noutros países já não é assim. eh cá como 

é uma população pequenina, muito 

caladinha, ninguém sabe dela. por exemplo 

há muita -- e aí passo para as 

condicionantes económicas. há muita 

insegurança não é, na forma como se faz 

investigação. eh um mês podes ter podes ter 

bolsa, no mês seguinte não tens [bolsa.] 

MA; [sim sim sim.] 

JBI; dependemos muito de bolsas. não há -- 

agora começa a haver contratos de 

investigação. acho muito importante que 

comece a haver contratos de trabalho. e isso 

também vai mudar . . . a visão cultural . . .  

MA; [humhum.] 

JBI; [eh] que se tem do cientista. porque 

tradicionalmente -- eh: muitas vezes eu 

também encontrava -- eu há uns anos fundei 

uma associação eh que tu deves conhecer, a 

{associação}. 

MA; sim. 

JBI; e quando nós fundámos a {associação} 

uma das razões que nos levou a fundar a 

{associação} foi que, deparámo-nos com 

um cenário que era um bocado assustador, 

eh de da forma como: como as pessoas que 

decidem e que gerem o país, como os 

deputados como -- viam os investigadores. 

a maior parte dos deputados da comissão 

parlamentar de educação e . . . e ciência, 

não sabiam eh não sabiam que havia que os 

investigadores trabalhavam com bolsas. eh 

pensavam que os investigadores tinham 

contratos . . . de trabalho. 

MA; (riso) 

JBI; portanto não sabiam que, um 

investigador, na altura que a {associação} 

começou, eh se ficasse doente, não tinha 

pagamento. se tivesse um filho, não tinha 

pagamento. 

MA; humhum. 

JBI; se -- não tinha direito a férias. não 

tinh- não sabiam isto. pronto. portanto 

culturalmente acho que há é preciso que 

haja uma alteração da mentalidade que . . . 

que faça com que um cientista seja visto 

como UM outro profissional . . . qualquer. 

quer dizer, não tem que ser diferente do 

engenheiro informático da- das finanças. 

MA; claro. 

JBI; tem que ser -- é é igual. tem a mesma . 

. . importância. eh e e portanto aí eh de 

facto entra um bocadinho a histó- esta a 

condicionante económica. quem quiser ter 

uma vida estável e se calhar . . . um 

bocadinho mais regrada, é é boca- é é 

difícil. não é impossível. mas é difícil. 

começa a haver esta -- de facto agora 

começa a haver alterações eh -- já são boas. 

eu também não acho que deva haver -- já 

não vai existir . . . já não vão existir 

contratos vitalícios. já ninguém vai ter o 

mesmo emprego durante trinta ou quarenta 

anos. não faz sentido. eh até é mais 
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motivante que as pessoas mudem. agora, 

não é porque têm que mudar, que têm que 

viver . . . sempre 

MA; (riso) 

JBI; com medo, 

MA; sim. 

JBI; e aperreados,  

MA; sim. 

JBI; com medo de que no dia seguinte no 

mês seguinte não possam pagar a renda de 

casa. e isso é que pode ser -- 

MA; humhum. 

JBI; portanto aí há a condicionante 

económica. e há muita gente que escolhe 

sair da ciência porque . . . diz, eu estou farta 

da vida de bolsas. eu quero ter um emprego 

em que eu saiba que tenho catorze meses de 

pagamento no dia certo, eh estou a construir 

um currículo e as pessoas me vêm como um 

profissional e que -- e iss- e muitas vezes 

perdem-se: . . . talentos porque são pessoas 

demasiado pragmáticas para viverem nessa 

. . . 

MA; humhum. 

JBI; nessa dificuldade nessa insegurança. 

pronto para além de que os valores das 

bolsas não sendo . . . eh não sendo terríveis 

a nível -- se compararmos com outros 

países europeus, 

MA; (palavra incompreensível) 

JBI; eh não fazem fazem com que as 

pessoas não vivam bem. não não -- não 

conheço ninguém que neste momento dig- -

- mesmo um pós-doc, porque já são pessoas 

normalmente mais velhas e portanto 

também já têm outras responsabilidades, 

familiares e tal. não conheço ninguém que 

diga que está tranquilo com a sua situação 

financeira. pronto. portanto aí há uma 

condicionante. 

MA; humhum. 

JBI; acho que não -- eh . . . e isso de facto 

altera eh muitas vezes as decisões 

condiciona as decisões que se tomam. 

MA; como é que classificarias a tua ciência 

a área em que trabalhas num quadro das 

relações entre as várias ciências? 

JBI; hum. 

MA; se tivesses que . . .  

JBI; sim. 

MA; dar indicações a alguém que não 

conhece de todo a área em que tu trabalhas, 

como é que como é que dirias? 

JBI; ah como é que -- sim. eh quando as 

pessoas me perguntam o que é que eu faço,  

MA; humhum. 

JBI; eh aquilo que eu respondo 

normalmente é . . . sou bióloga,  

MA; humhum. 

JBI; e isso ajuda. porque as pessoas 

associam biologia à vida p- trabalha em 

qualquer coi- -- normalmente acham que 

tem a ver com saúde humana ou com . . .  

MA; humhum. 
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JBI; pronto. eh e depois explico que 

trabalho em reprodução de plantas. que 

também é mais ou menos fácil. as pessoas 

percebem, plantas também. 

MA; hum. 

JBI; e depois, normalmente, às vezes a 

conversa acaba por aqui. quer dizer ná 

agora não me chateies mais. mas até 

pergun- querem saber. quando querem saber 

um bocadinho mais, então eu explico eh 

que aquilo que eu faço tem a ver com eh . . . 

com a eh portanto na flor . . . eh pa- para 

haver produção de semente na flor, tal 

como nos animais, tem que haver eh uma 

fecundação entre uma uma célula masculina 

e uma célula feminina. e aquilo que eu 

estudo É como é que a célula masculina eh 

sabe o caminho que tem que . . . eh que tem 

que tomar, até chegar até chegar à célula 

feminina. isto muitas vezes é . . . f- eh f- 

tenta-se: normalmente t- quando estamos a 

falar para pessoas que não que nunca 

OLHARAM para nada disto ou que não são 

que são completamente de uma área 

distinta, é fácil dizer flor, dizer pólen, dizer 

aquilo que as palavras que nós sabemos que 

as pessoas conhecem. eh e depois explicar 

com: metáforas normalmente. 

MA; humhum. 

JBI; tipo explicar que o pólen é uma célula 

que cresce e faz um tubo. e . . . e tem que 

crescer num determinado caminho. 

MA; sim. 

JBI; para encontrar o caminho tem que ter 

direcções. 

MA; sim. 

JBI; e as células que estão à volta vão 

dando direcções. portant- tenta-se no fundo 

falar de uma forma sempre met- acho que 

sempre metafórica. 

MA; humhum. 

JBI; eh e usar metáforas é o que eu acho 

que resulta melhor, de todos os pontos de 

vista. não só para falar com um amigo, e 

contar . . . o que é que a pessoa faz, como 

por exemplo para explicar: a um jornalista . 

. . eh aquilo que se faz.  

MA; humhum. 

JBI; eh uma vez tivemos uma: isso é é 

engraçado porque  . . . uma vez fizémos 

uma experiência com precisamente sobre 

isso. sobre como é que -- eh e temos isso 

gravado em vídeo. eh como é que como é 

que tu explicas o teu trabalho a outras 

pessoas. e a resposta mais engraçada foi de 

um alemão, que trabalhava lá no 

laboratório. e ele começou a explicar. os 

linfócitos têm . . . 

MA; (riso) 

JBI; comunicam com através de não sei 

quê, e as citocinas são moléculas que 

nananã nananã. explicou tudo. então, e se 

tivesses de explicar à tua a uma pessoa que 

não é de biologia. ele disse ah, é um sistema 
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de protecção do corpo. portanto, os 

linfócitos são células que são as células que 

nos protegem das infecções nanã. então, e 

se tivesses que explicar ao teu filho. que ele 

tem um filho de quatro anos. ah isso eu sei. 

então é assim. há umas c- há uns polícias, 

que andam no-, 

MA; (riso) 

JBI; e depois há os ladrões. e os polícias 

vão atrás dos ladrões E . . . apanham-nos. e 

portanto e de facto há que ter linguagens 

diferentes para públicos diferentes. e isso é 

-- eh . . . claro que se eu for ser 

entrevistada, se calhar preparo-m- eh . . . 

TREINO mesmo, não é. treino uma 

metáfora em casa, que explique bem o que 

é que eu estou a dizer, para não ser, por um 

lado mal interpretada. 

MA; humhum. 

JBI;  por outro lado eu por exemplo estou a 

falar de reprodução sexuada em plantas e, 

assim que o jornalista ouve a palavra sexo, 

há o PERIGO de . . . de começar a fazer 

analogias com 

MA; humhum. 

JBI; com a sexualidade eh animal. porque é 

muito mais interessante, vende mais jornais, 

ou dá mais notícias ou . . . coisa do género. 

MA; humhum. 

JBI; e portanto eu tenho que explicar as 

coisas -- tivemos também coisa engraçada 

com isso. porque nós usámos . . . o 

princípio activo do viagra no laboratório. e 

aconteceu que a conversa foi tida duma 

forma muito natural e tal. que o viagra 

emite uma enzima, que faz não sei o quê, 

nananã. e explicám-. no dia seguinte, foi a 

única ve- acho que das poucas vezes em 

que uma notícia . . . de dum de um artigo 

científico, passa no telejornal em rodapé. 

então o rodapé do telejornal da sic dizia, 

viagra também funciona em plantas. não 

tem NADA a ver. o mecanismo é 

completamente distinto.  

MA; hum. 

JBI; portanto tem que se ter muito cuidado 

de facto. as linguagens têm de ser eh 

adequadas a um determinado público. 

normalmente, e por regra comunicativa, o 

que dizem é que, devemos us- devemos 

explicar -- sempre que é um público que 

não conhece nada, devemos explicar como 

se estivéssemos a falar com um- uma uma 

pessoa de doze anos. pronto. e aí, tentas 

então adequar como se tivesses a falar com 

o teu primo de doze anos e . . . 

MA; (riso) 

JBI; e pronto. SEM aparvalhar demasiado, 

não é. 

MA; sim sim. 

JBI; sem ser demasiado infantil. [não é.] 

MA; [humhum.] 

JBI; o polícia e o ladrão é de facto para a 

criança de quatro anos.  
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MA; sim sim. 

JBI; mas explica NA PERFEIÇÃO aquilo 

que ele faz.  

MA; humhum. 

JBI; e portanto é importante também saber 

fazer isto. se for preciso chegar ao polícia e 

ao ladrão,  

MA; (riso). 

JBI; sem sem estar a chamar estúpida à 

pessoa que está a falar contigo,  

MA; humhum. 

JBI; chegas ao polícia e ao ladrão e 

explicas. se calhar até de uma forma jocosa 

e engraçada pronto. 



284  

JBI-2 

MA; achas que: em portugal há uma 

comunidade científica, ou há grupos de 

pessoas que trabalham cada um para seu 

lado? 

JBI; acho que há as duas coisas. 

MA; humhum. 

JBI; e umas vezes funciona . . . como 

grupos [e o-]  

MA; [sim.] 

JBI; e outras vezes há desentendimentos e: . 

. . e há separações. 

MA; (riso) sim. 

JBI; é muito: plástico. e -- mas funciona 

muito por grupos. para mim. 

MA; e consideras que vale a pena ser 

cientista em portugal? 

JBI; pf- essa é tricky. (riso) eh acho que 

sim. e: o governo eh estes u- nos últimos 

anos acho que tem [apostado] 

MA; [humhum.] 

JBI; bastante eh pelo menos a nível de 

formação. não tanto depois . . . eh na 

continuação, 

MA; humhum. 

JBI; em dar lugares e espaço para as 

pessoas trabalharem,  

MA; sim. 

JBI; mas a nível de formação tem-se 

investido muito e acho que sim. que vale a 

pena . . .  

MA; humhum. 

JBI; dependendo dos aspectos. e de com 

com quem uma pessoa se liga, das 

faculdades, universidades, há muitos 

factores.  

MA; humhum. 

JBI; mas eu acho que sim. 

MA; quais é que achas que [são] 

JBI; [também] é, [sou] 

MA; [desculpa.] 

JBI; sim. eu sou . . . sou parcial porque 

gosto da área. por isso. 

MA; sim. (riso) quais é que achas que são 

as condicionantes mais determinantes na 

actividade científica? são as sociais, as 

económicas, ou outras? 

JBI; eh sociais como? eh em que sentido? 

MA; portanto o que é que o que é que de 

alguma forma restringe ou que . . . delimita 

o trabalho que um cientista pode 

desenvolver. por exemplo socialmente [o v-

] 

JBI; [com os outros grupos?] 

MA; o valor que a sociedade possa dar a 

esse trabalho, 

JBI; [ah.] 

MA; [eh] ou economicamente.  

JBI; eh em portugal acho que se dá pouco 

valor ao ao nosso trabalho. 

MA; humhum. 

JBI; apesar de t- acho que está: . . . estamos 

a ser cada vez mais valorizados. eh 
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economicamente somos muito apoiados 

também. cada v- nestes últimos anos acho 

que têm vindo a crescer. 

MA; humhum. 

JBI; mas: é como eu digo, acho que se tem 

apostado muito na formação. eh: gasta-se 

muito na formação, e depois não se: criam 

espaços para nós cá ficarmos.  

MA; hum. a da área em que trabalhas, 

como é que a classificarias no quadro da 

relaç- de uma relação geral entre todas as 

ciências?                    

JBI; como é que a classificaria? se é muito 

boa ou se é melhor que as outras?      

MA; de que c- de que ciências a aproximas, 

de que ciências achas que está muito 

afastada. 

JBI; a minha área? a minha área está muito 

próxima da biologia,  

MA; humhum. 

JBI; química, eh biologia molecular. eh mas 

é uma área pelo menos o meu curso, eh 

bioquímica, é muito vasto e é . . .  é muito 

interdisciplinar. 

MA; humhum. 

JBI; lida-se também muito com 

biofisiologia, fisiologia, com engenheiros, 

químicos, físicos, 

MA; humhum. 

JBI; eh depende do que da área para o que 

se en- envereda. 
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JBI-3 

MA; passando às perguntas propriamente 

ditas, do guião que estou a fazer a todas [as 

pessoas,] 

JBI; [humhum.] 

MA; acha que em portugal existe uma 

comunidade científica, ou que há grupos de 

pessoas a trabalhar, cada um para seu lado? 

JBI; eu acho que se calhar existe mais um 

grupo de pessoas [a trabalhar . . .] 

MA; [humhum.] 

JBI; cada um para seu lado. o que é uma 

pena. eh: . . . uma verdadeira comunidade 

científica, parece-me, que é uma 

comunidade onde as pessoas têm contacto, 

se inter-ajudam, eh e e: e permitem QUE 

por exemplo este cluster que é a 

investigação em portugal, eh se torne mais 

competitiva. 

MA; humhum. 

JBI; e e neste momento -- também pela 

dimensão não é. nós quando por exemplo 

eh pedimos a alguém para ser um arguente 

de uma tese, é difícil encontrar em portugal, 

aquela pessoa, que seria a pessoa ideal para 

. . . porque faz uma investigação muito 

semelhante ou nos mesmos pressupostos ou 

nas mesmas hipóteses. [e é] 

MA; [sim.] 

JBI; difícil encontrar em portugal também 

pela dimensão . . . [do país.] 

MA; [humhum.] considera que vale a pena 

ser cientista em portugal? 

JBI; não. eh isso é ou- é outra outro 

problema. o ser cientista em portugal, tem 

que ser igual ao ser cientista nos estados 

unidos. [ok?] 

MA; [humhum.] 

JBI; porque a minha ciência não é uma 

ciência portuguesa. 

MA; humhum. 

JBI; é uma ciência internacional. eu 

compito, ou ou -- a- aqui a competição tem 

que ter um sentido positivo. não é. quem 

faz investigação nas ár- na área das da 

saúde não é. não estou a competir eh eh 

com alguém para ter . . . para descobrir 

primeiro não é. 

MA; sim. 

JBI; dev- deve devia haver e que não existe, 

é uma cultura que investiga na saúde -- 

vamos nos ajudar, para chegar mais 

depressa a uma cura. por exemplo. 

MA; humhum. 

JBI; mas, aquilo que eu leio, é o que os 

americanos que são cientistas lêem, as 

perguntas que eu faço, são perguntas que os 

americanos fazem, 

MA; humhum. 

JBI; a única diferença é que obviamente 

tem a ver com o dinheiro. o dinheiro para a 

investigação. é óbvio -- mas tamb- mas 

também é óbvio que nos estados unidos 
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temos SÍTIOS de excelência onde há muito 

dinheiro e temos os outros que não são, e 

que não há tanto dinheiro. portanto, eu acho 

que ser investigador em portugal ou 

cientista em portugal não não tem -- é 

horrível! 

MA; (riso) 

JBI; acho que é é internacional. 

competimos com os outros da mesma 

maneira. temos mais dinheiro ou temos 

menos dinheiro, mas isso acontece nos 

outros países também. 

MA; quais é que lhe parecem ser as 

condicionantes mais determinantes na 

actividade científica? serão as as sociais, as 

culturais, as económicas? ou outras? 

JBI; mais determinantes quer dizer o quê 

com mais determinantes? [para o sucesso, 

ou para a escolha?] 

MA; [que de alguma forma restringem 

mais,] que têm poder mais restritor, que 

delimitam, que dificultam. 

JBI; (3.7) o que é que dificulta? a 

investigação? 

MA; sim. 

JBI; quer dizer não haver dinheiro é uma 

dificuldade não é. 

MA; humhum. 

JBI; obviamente. não haverem pessoas 

interessadas em fazer investigação é uma 

dificuldade. mas se existir muito dinheiro, 

MA; hum. 

JBI; e muitas pessoas, e não hav- não 

existirem pessoas com capacidade 

intelectual para fazerem perguntas, n- não 

vamos a lado nenhum. portanto, acho que 

está tudo muito interligado. [não é.] 

MA; [humhum.] 

JBI; tem que se gostar, tem que se ter 

principalmente entre isto tudo espírito 

crítico, [não é.] 

MA; [hum.] 

JBI; eu tenho que ler aquilo que está que já 

existe para poder fazer uma pergunta 

interessante. que possa que ao ser 

respondida possa avançar no no no 

conhecimento, e obviamente se eu não tiver 

isto, posso ter muito dinheiro, posso ter um 

laboratório . . . o melhor! não é. 

MA; (tosse) 

JBI; igual ao top de {universidade}, mas 

realmente eu não vou fazer nada para além 

do que faria um técnico não é. 

MA; humhum. 

JBI; vou COPIAR aquilo que já está feito, e 

isso não é preciso. acho eu. 

MA; como é que classificaria eh a sua 

ciência em que trabalha, 

JBI; humhum. 

MA; num quadro geral de relações entre 

todas as ciências que existem? 

JBI; (riso) quer dizer, para isso tínhamos 

que partir da própria definição do que é 

ciência não é. 
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MA; humhum. 

JBI; eh e e se o que eu faço é um tipo de 

ciência, e se o que um matemático faz é 

outro tipo de ciência, e se o que um 

sociólogo faz é outro tipo de ciência, 

portanto, eh através da definição de ciência 

todas estas áreas do conhecimento TÊM 

que SER CIÊNCIA. eh e acho que estão 

todas muito eh ligadas não é. a a pessoa . . . 

para fazer ciência tem que em todas as áreas 

fazer uma pergunta. eu a mim custa-me em 

algumas áreas eh perceber, porque não sou 

da área, por exemplo história da arte se 

quiser, o que é que é uma tese. não é. 

MA; sim. 

JBI; qual é a pergunta não é. 

MA; sim. 

JBI; o que é que é novo? uma monografia 

não é uma tese. é uma hipótese. 

MA; sim. 

JBI; mas mas tenho que admitir que mesmo 

não só para o futuro olhando para o 

passado, no caso da história da arte se 

quiser, ou história da arquitectura por 

exemplo. podem-se fazer perguntas que 

venham revolucionar, e que as cujas 

respostas podem vir a revolucionar a 

maneira como nós interpretámos no 

passado determinadas coisas. portanto isto 

também será uma tese. não é. a pessoa 

estudou, E ao colocar aquela hipótese, foi 

validá-la ou invalidá-la. para mim é mais 

difícil de perceber obviamente. não é. 

MA; sim. 

JBI; nós sabemos isto, mas queremos saber 

o a seguir. não é. 

MA; (riso) 

JBI; n- não é UMA revisão da literatura! 

MA; exacto. 

JBI; mas consigo perceber que se possa 

gerir pelos mesmos parâmetros. 
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SBI-1 

MA; eh (tosse) perdão. considera que em 

portugal há uma comunidade científica, ou 

haverá grupos de pessoas a trabalharem . . . 

cada um para seu lado?  

SBI; eu julgo que nesta altura já: -- eu pelo 

menos sinto-me integrado numa 

[comunidade] 

MA; [humhum.] 

SBI; científica. tenho relações regulares 

com vários colegas . . . eu diria da minha 

geração 

MA; sim. 

SBI; no essencial. desde {topónimo} até 

{topónimo}. e são relações enfim, que 

existe obviamente um interesse profissional 

forte mas que são muito consolidadas por 

relações pessoais que muitas vezes 

ultrapassam eh a esfera profissional, e que 

se tornam relações p- pessoais de amizade. 

eu diria que o número de pessoas com que 

nesta altura me relaciono de modo regular 

em portugal, já é suficientemente vasto para 

poder falar numa comunidade. 

MA; hum. 

SBI; tendo em conta que é um número 

pequeno, dentro de um número possível que 

certamente seria muito superior. 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

SBI; eu nesta altura tenho um bocado de 

dificuldade em comentar uma afirmação 

desse tipo. na medida em que eu sou 

cientista no mundo. por acaso estou a 

trabalhar em portugal. 

MA; sim? 

SBI; o tipo de actividade que faria, seria 

provavelmente semelhante se tivesse aceite 

uma posição no {país} ou em {país}. 

MA; quais é que acha que são as 

condicionantes mais determinantes na 

actividade científica? serão as culturais, as 

sociais, económicas. 

SBI; q- quando se fala em condicionantes 

tem que se olhar as várias vertentes de 

intervenção que existem durante o trabalho 

de investigação científica. portanto, na sua 

execução há dois tipos de limitações, uma 

de natureza organizacional, portanto os 

objectivos de quem está a fazer a 

investigação, são largamente distintos dos 

objectivos onde essa investigação 

maioritariamente está localizada, que são as 

universidades. as universidades querem . . . 

desculpe a expressão dar aulINHAS. quem 

está a fazer investigação gostaria de estar 

integrado em projectos de transmissão de 

informação, que ultrapassassem o simples 

formato da- das aulinhas. também do ponto 

de vista eu diria . . . talvez estrutural, existe 

uma dificuldade grande, que tem a ver com 

a falta de entendimento no geral, do que 

pode ser mais valia de uma actividade 
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regular de investigação para a qualidade do 

ensino.         

MA; humhum. 

SBI; isto significa . . . que, e aqui aproveito 

para fazer um elogio público ao ministro 

actual da do ensino superior eh e 

investigação e tecnologia, tem feito um 

esforço muito grande no sentido de 

SEPARAR aquilo que é objectivamente o 

financiamento da investigação, do obj- do 

financiamento que é dado às universidades. 

acho que é um aspecto importante. são 

actividades que infelizmente estão 

largamente SEPARADAS em termos de 

objectivos. portanto faz sentido também eh 

não misturar o financiamento. portanto o 

aspecto do financiamento também é uma 

condicionante. e em portugal não existe 

muito a a preocupação de dotar . . . as 

várias áreas de eh investigação do montante 

que seja proporcional, não às suas 

necessidades, mas em termos de divisão, eh 

haver uma proporção semelhante atribuída 

a cada uma das áreas. portanto do ponto de 

vista objectivo nós somos uma (palavra 

incompreensível) eu penso que é a sua área 

também. as áreas ditas não exactas em 

portugal, têm um montante que lhes é 

atribuído que é ABERRANTE, face ao que 

é o número de pessoas a trabalhar nessas 

áreas. e aberrante face aquele que é o 

cenário eh . . . eh europeu. portanto eu diria, 

que se fizesse uma normalização não era 

necessário aumentar o budget  

MA; humhum. 

SBI; da investigação. por ser mais que 

suficiente para as necessidades do país. 

finalmente o terceiro grupo de 

condicionantes essas sim de natureza 

cultural, têm a ver com a dificuldade que 

existe no espaço eh do nosso país, de ter 

uma mensagem de divulgação que seja 

possível de passar à população. portanto 

nós utilizamos em larga medida dinheiros 

públicos, para o trabalho que fazemos, e o 

problema que existe é que nós temos 

dificuldade em chegar junto do público, e 

explicar a utilidade deste financiamento eh 

público. o que é um problema cultural. 

normalmente costumo dizer a brincar para 

exemplificar isto, toda a gente ficou muito 

escandalizada quando o actual presidente, 

na altura primeiro ministro não sabia o 

número de cantos que tinha os lusíadas, 

mas é perfeitamente aceitável que ele não 

saiba o número de cromossomas que tem 

cada uma das suas células. isto mostra 

muito aquilo que é o peso relativo dado à 

ciência e cultura eh no país. um outro 

exemplo típico também, é por exemplo uma 

das revistas semanais de maior impacto ou 

divulgação em portugal, o expresso. tem 

um cartaz que fala TUDO de cultura . . . 

que se passa no país, e enfim contam-se 



291 

pelos dedos de uma mão as vezes que existe 

alguma notícia relativa a actividade 

científica, como se a actividade científica 

não fosse um componente importante na 

agenda cultural. 

MA; humhum. 

SBI; enfim de um país onde isso . . . seja . . 

. enfim sensível. 

MA; como é que classificaria eh a sua 

ciência, a sua área científica, num quadro 

geral de todas as ciências?  

SBI; tenho a sensação que não percebo bem 

a sua pergunta. 

MA; d- 

SBI; está-me a perguntar em termos de 

qualidade?  

MA; de que de que áreas é que acha que 

está mais próxima, de [que áreas é que acha 

que está mais afastada?] 

SBI; [ah. ok. em termos de 

posicionamento.] dentro -- o 

posicionamento em que eu estou é 

claramente na área da biomedicina, com 

uma preocupação grande de translação de 

conhecimentos, muitas vezes utilizando 

modelos animais, para eh um aspecto 

translacional de aplicação depois na saúde 

humana. aquilo que faço felizmente é 

relativamente simples de explicar. espero. 

eu normalmente costumo dizer que se não 

sou capaz de explicar à minha mulher-a-

dias aquilo que eu faço, é porque eu não 

percebo bem aquilo que estou a fazer. 

portanto a minha área de intervenção é 

muito simples. é saber porque razão é que 

nós bebemos café, e saber se quando nós 

bebemos café daí tiramos algum benefício 

em termos profiláticos ou terapêuticos para 

doenças sobretudo do sangue. 

MA; humhum. há alguma [área] 

SBI; [percebeu?] 

MA; sim. (riso) 

SBI; óptimo. está a ver. então. 

MA; [há] 

SBI; [tenho] direito ao financiamento. 
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SBI-2 

MA; acha que acha que em portugal existe 

uma comunidade científica? ou que há 

grupos de pessoas que trabalham 

isoladamente? 

SBI; (2.1) há. há . . . comunidade científica. 

vários guetos. há: eh as pessoas que 

trabalham isoladamente -- eh estou assim 

um bocadinho entupida porque sim. 

obviamente que há comunidade científica. e 

há grupos que se defendem MUITO bem 

dentro dessa -- e que competem uns com os 

outros. a competição cada vez é maior. e 

talvez por isso mesmo, eh as pessoas 

também não se possam agora fechar tanto. 

como aquela ideia que havia dantes,  

MA; hum. 

SBI; do cientista, fechadinho, os óculos . . . 

muito grossos, 

MA; claro. 

SBI; a batinha, muito introvertido. que não 

era capaz de falar. podia ter uma uma mente 

brilhante, mas depois não era capaz de 

transmitir. cada vez mais . . . isso tem que . . 

. que deixar de existir. até porque eu acho 

que as pessoas cada vez estão a perceber 

essa limitação. e a querer as equipas 

multidisciplinares, e pluridisciplinares, 

porque cada vez sabemos . . . mais de 

menos. ou seja sabemos eh foi como uma 

vez estava a falar não sei com quem (fala 

incompreensível) há uma altura em que a 

pessoa já está TÃO especializada numa 

coisinha. que é na pontinha da proteína do 

rabinho do caracol. que já perdeu a noção 

que está a trabalhar com o caracol! já não 

sabe o que é que está a falar! portanto é 

preciso eh haver . . . um . . . um conjunto de 

pessoas com formações diferentes, que 

falem linguagens diferentes, e vejam de 

perspectivas diferentes a mesma coisa. para 

que se funcione. 

MA; hum. 

SBI; eh à leonardo da vinci um bocadinho. 

MA; (riso) 

SBI; não é. naquela visão abrangente. eu 

acho que . . . se foi perdendo, porque a 

pessoa se foi especializando, e porque . . . 

eh o bombardeamento de informação é de 

tal modo, para se saber do que se está a 

fazer tem que s- se consegue . . . saber do 

resto, que agora . . . se combate deste modo. 

tem que se criar equipas em que cada um 

saiba um pouquinho de -- às vezes estamos 

em reuniões (fala incompreensível) e 

acabamos por dizer, ah estás a dizer a 

mesma coisa que eu! só que estás a dizer de 

outra maneira! porque . . . há alturas em que 

é assim. embora eu ache que a biologia tem 

uma vantagem. (fala incompreensível) mas 

eu acho que tem. porque é um curso 

MUITO abrangente. dá uma visão holística 

das coisas. que . . . de um modo geral, 
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dizem-nos uma palavra. e nós. isso: hum. 

ficamos às vezes hum não sei bem o que é 

isso. mas sabemos que está relacionado 

COM qualquer coisa. porque sabemos onde 

é que vamos procurar. se o campo da 

biologia for este, se calhar numa 

determinada área muito mais ligada à 

química temos uns bioquímicos muito mais 

específicos, muito mais vocacionados, 

muito mais . . . apetrechados para resolver 

determinado assunto. e se calhar na parte 

das plantas temos os agrónomos. e na parte 

animal temos os veterinários e. portanto há 

-- nós cobrimos uma esfera, que depois é . . 

. aos bocadinhos . . . [sobreposta] 

MA; [humhum.] 

SBI; por outros. nós temos aquela visão -- e 

daí que os biólogos sejam muito . . . eh 

muito BEM VINDOS entre muitas equipas. 

nomeadamente médicas. por exemplo na 

parte de reprodução medicamente assistida. 

aquele {pessoa} salvo erro. entre muitos 

outros. querem sempre biólogos. inclusivé 

alunos dos nossos projectos da casa, eu 

acho que é muito por isso. por conseguirem 

dominar uma linguagem que . . . vai 

fazendo a ponte entre eh os vários saberes. 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

SBI; eu para ser sincera não o que é ser 

cientista. não sei. eh é aquela palavra com 

aquela conotação! eu estou-me a lembrar. 

no meu tempo -- eu sou muito mais velha 

que a que a marta. que li -- adorava os 

livros dos cinco, da enid blyton. o pai era 

cientista. o pai da zé. não sei se conhece. se 

-- 

MA; não cheguei a ler. esses livros não li. 

SBI; não. pronto. 

MA; (riso) 

SBI; o pai da zé era cientista. era aquele 

cientista completamente maluco. 

completamente alheado da realidade. e: eu 

acho que cientistas somos todos nós não é. 

eh acho que não há ninguém mais cientista 

do que as crianças. e cientista é isso. porquê 

isto e tentar encontrar uma resposta! e -- 

MA; então partindo desse: alguém que faz 

os porquês, eh . . . é possív- -- considera por 

exemplo que a sua vida, a sua carreira, a 

sua actividade profissional seria diferente se 

estivesse a trabalhar no estrangeiro? 

SBI; eu acho que sim. 

MA; porquê? assim de uma forma geral. 

SBI; eu estou a dizer eh -- eu disse-lhe sim. 

logo acho que sim. porque eu quando ainda 

estava -- ainda nem tinha feito o mestrado. 

eu estive por duas vezes na {país}. numa eh 

da primeira vez tinha acabado de haver a 

reunificação do muro. e depois já se notava 

uma diferença muito grande. mas a verdade 

é que as coisas são levadas muito a sério. 

não estou a dizer que nós brincamos. 

MA; sim sim sim. 
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SBI; não. o que eu quero dizer é que, é tudo 

-- também estou logo com a história da 

{país}. não é. porque eles estão ali! ah! 

super s-! (riso) mas a verdade é que, entra-

se a uma determinada hora. trabalha-se com 

as máquinas. não é. no laboratório. trás trás. 

não pára. não se conversa. eh há quase que 

parece um ding dong. que não se ouve.  

MA; (riso) 

SBI; mas que as pessoas sabem que aquela 

hora podem sair para tomar um cafézinho. 

passado hum estão outra vez. e eu eu 

entrava naquele ritmo. e quando chegava 

cá, achava sempre tudo muito estranho! 

porque . . . também é para começar às nove, 

mas se for às nove e um quarto não faz mal. 

eu sou assim uma pessoa muito certinha 

muito pontual. e DETESTO esperar. e 

detesto que esperem por mim também. 

MA; humhum. 

SBI; portanto não sou assim muito bom 

exemplo. mas é tudo muito mais fluido. 

muito mais eh . . . bem já nem estou a falar 

dos brasileiros, que esses aí qualquer -- há 

pretexto para tomar cafézinho a toda a hora! 

MA; (riso) 

SBI; não sei como é que eles passam a vida 

a tomar café! mais um cafézinho mais um 

cafézinho. portanto, neste aspecto acho que 

sim. depois há os recursos. eu lembro-me 

que cheguei lá, foi logo eh as (palavra 

incompreensível) na bancada. este material 

estas pipetas estes óculos. coisas que nós -- 

quer dizer vamos usar o micro-ondas para 

fundir determinados meios de cultura, para 

micro-organismos, não acontece nada. lá, 

era uns óculos para eh se estilhaçasse o 

vidro. quer dizer, nunca na vida ia 

acontecer. 

MA; claro. 

SBI; mas todos os cuidados. todo -- não 

faltava nada! quer dizer. nós com a nossa 

capacidade -- se tivéssemos eh o 

equipamento, o material, e os bens, eh tudo 

à disposição, nós fazíamos a ciência assim! 

o que nos safa é muito a capacidade de 

desenrasque. e de inovar. eu eu depois -- 

havia uma professora que me seguia lá, e 

mandava informação. porque eu era 

bolseira. não tinha uma grande autonomia. 

MA; sim sim sim. 

SBI; era de um laboratório do estado e tal. e 

segundo parece o que vinha era que eu era 

uma óptima microbiologista, e que eu era 

assim que eu era assado! se eu estava 

habituada a desenrascar coisas cá! se eu lá 

tinha tudo! pois não tinha mesmo razão 

para fazer as coisas direitas!  

MA; claro. (riso) 

SBI; (riso) até me às vezes eh até me 

custava. quer dizer isto tem que se utilizar. 

eh e portanto -- nes- e é uma das coisas que 

. . . que eu acho que os portugueses têm. 

têm uma imensa capacidade de inovar. têm 
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-- se calhar por não terem tudo à disposição 

têm mesmo de inventar. e arranjar 

estratégias para chegar. têm que pôr a 

imaginação . . . a a funcionar. que é uma 

das coisas que nós somos espartilhados. tem 

uma criança aí dentro. na barriga. deixe-a 

ser assim ela o tempo todo que puder! 

MA; [eh] 

SBI; [porque] é é uma coisa que me faz 

muita confusão. neste momento para se 

vingar na vida, tem que se -- eu dou 

cadeiras de microbiologia aplicada, 

microbiologia industrial. e em produtos . . . 

de origem microbiana, aditivos e como é 

que estratégias de produção. e e e às vezes 

falo com eles. como é que um produto 

vence no mercado? ou é MUITO bom. (2.0) 

tem que ser competitivo em termos 

económicos. obviamente [mas --] 

MA; [humhum.] 

SBI; ou é diferente. até podemos estar 

habituados a comprar um determinado 

produto, aparece uma coisa diferente, e 

somos . . . por curiosidade obr- eh 

chamados a consumir. depois se for muito 

bom continuamos ou voltamos ao inicial. 

mas aplicar portanto a -- o ser novo -- às 

vezes é só mesmo mudar a cara. o pacote. 

mas pronto. 

MA; sim sim. 

SBI; e e isso -- e estamos a ser solicitados 

por inovar. ser diferente. eh é a publicidade. 

é tudo. e e como é que nós podemos ter 

adultos com a capacidade de de inovar, se 

se espartilhamos a criatividade logo à 

partida!? as crianças são muito criativas! 

depois entram para a escola, têm que ser 

todas iguais umas às outras! têm de chegar 

ao mesmo resultado, ao fim do mesmo 

tempo. têm aquela horinha, para fazer o 

testinho. 

MA; (riso) 

SBI; responder àquelas perguntinhas. 

perguntas fechadas. em que a resposta certa 

é sempre a mesma. por isso é que eu, aos 

meus alunos -- eles às vezes ficam 

atrapalhados. ai o teste já é. meninos. têm 

cinquenta mil maneiras de responder a esta 

pergunta certa. é que pela lógica -- (1.8) eh 

perguntas fechadas. quer dizer. as pessoas 

não são iguais! e obrigamos. e vamos 

andando durante não sei quantos anos, a 

obrigar as criancinhas a estar todas 

sentadinhas a olhar para o quadro. e a olhar 

para o professor. e -- e depois de repente 

entram no trabalho, e agora criem coisas 

diferentes! não é possível. 

MA; (riso) 

SBI; (riso) e eh isto ainda a propósito do 

que é que é ser cientista. e se há cientistas. 

claro que obviamente que há! e há pessoas 

muito boas. e acho que são pessoas que . . . 

têm capacidade de realmente: ver mais . . . 

à volta. de se alhear dos PADRÕES 
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normais das coisas. muitas vezes não ter 

medo de chocar. até porque já ganharam um 

certo estatuto. e certa postura. não têm nada 

a perder. e e portanto . . . de abanar 

determinadas consciências. às vezes. eh e 

depois criam muit- eh tornam-se mitos. e 

portanto tudo se lhes é permitido. 

MA; qual é que acha que é o papel da 

ciência e dos cientistas no mundo actual? 

SBI; eu acho que é mesmo mesmo dar 

respostas. há -- cada vez mais -- achamos 

que estamos muito avançados, cada cada 

pergunta que é respondida implica logo 

mais não sei quantas feitas. é é mesmo . . . 

exponencial. parece que em vez de termos -

- cada vez conhecemos mais do que eh 

conhecemos menos. 

MA; hum. 

SBI; ao chegar a . . . a limites -- agora é as 

nanotecnologias não é. já não é o micro. é o 

NANO. portanto abaixo disso. porque à 

medida que vamos conseguindo caminhar 

para o infinitamente grande e o 

infinitamente pequeno, há milhentas 

perguntas que se põem. eh muitos 

problemas que são criados. agora a 

problemática ambiental não é. toda a gente 

fala nisso. eu . . . quando estive na {país}, 

portanto na década de oitenta início de 

noventa, fazia-se a triagem do lixo. ia a 

casa dos colegas de laboratório, que me 

convidavam, e havia não sei quantos 

caixotes. e eu achava aquilo! claro que a 

ideia era brilhante, mas . . . alguma vez em 

casa em portugal havia . . . isso! achava 

muito estranho realmente. e vinha para cá 

com essas ideias todas. eh é lunática não é. 

MA; (riso) 

SBI; e  agora os ecopontos da cidade, são 

esvaziados eh duas e três vezes por dia 

porque 

MA; estão cheios. 

SBI; estão cheios. eh e eu acho que as 

pessoas têm estão a tomar consciência, 

porque as coisas estão a acontecer AGORA. 

ai o aquecimento global! ai vai acontecer 

assim! vai haver o degelo. ai os países as 

ilhotas do pacífico vão ficar eh submersas. 

ah pois! mas isso! era assim . . . algo lá 

(palavra incompreensível). quando 

começam a acontecer não sei quantos 

verões seguidos, em que não há água. em 

que o guadiana não tem uma gota. em que . 

. . acontecem os acidentes todos que por aí 

se vêm. e a grécia desaparece por debaixo 

de chamas. AÍ já não é daqui a não sei 

quanto tempo. já é na minha geração e na 

dos meus filhos. em que as pessoas estão a 

ficar muito  

MA; humhum. 

SBI; muito mais conscientes. portanto há 

muitas -- 

(interrupção) 

MA; ia-lhe perguntar, quais é que acha que 
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são as condicionantes, mais determinantes 

na actividade científica. se são questões de 

ordem económica, social, cultural. 

SBI; hum não sei se percebi a pergunta. 

condicionantes em que sentido? de VIR 

para uma activida- para uma carreira 

científica? ou . . . ou de mant- -- 

MA; aquilo que delimita, que de alguma 

forma pode dificultar, ou facilitar, o 

trabalho científico. numa determinada área. 

por exemplo eh . . . há pessoas para as quais 

é é determinante a questão do 

financiamento. há outras que acham que 

mesmo havendo financiamento o que seria 

mais importante é a questão da estrutura, o 

que está por detrás . . . uma equipa, a 

trabalhar -- 

SBI; eu acho que é mesmo uma questão 

financeira. porque havendo dinheiro há a 

estrutura cria-se logo. sem dúvida alguma. 

eh aqui no departamento há . . . em termos 

de orçamento geral do estado. que tem 

vindo a decair. portanto já nem sequer paga 

o papel higiénico das casas de banho e o 

álcool para desinfectar as bancadas. 

portanto. eh os colegas com projectos de 

investigação não andam . . . eh eu disse os 

colegas porque eu neste momento estou a 

afastar-me um pouco da investigação. 

MA; sim. 

SBI; (fala incompreensível) 

MA; sim sim sim. 

SBI; a ter que financiar inclusivé . . . aulas 

práticas e isso. e e há muitos 

constrangimentos. sobretudo em termos de 

equipamento. os equipamentos cada vez são 

mais . . . caros. para se fazer determinadas 

coisas e se ser competitivo, andar não sei 

quantas pessoas em grupos internacionais a 

trabalharem em determinadas áreas. e o 

primeiro a publicar é é o que: 

MA; (riso) 

SBI; vai avançando não é. e vai tendo 

nome. não é o ficar o nome eh por ter 

publicado. é porque o ter publicado, 

permite -- o conhecimento é uma bola de 

neve. permite financiar novos projectos. 

poder ter forma de financiamento. e: (fala 

incompreensível) sem dinheiro não se 

consegue. andamos aqui a esmifrar ao 

cêntimo para determinadas coisas. ai é 

preciso comprar um aparelho, (fala 

incompreensível) nuclear. se eu não fizer 

isto não consigo fazer aquilo. posso ir fazer 

análises a {topónimo}, ou -- e havendo 

dinheiro, não só os grupos conseguem 

subsistir, conseguem financiar a sua 

investigação, conseguem pagar bolsas a 

alunos que vêm. eh e ficam a trabalhar. se 

for uma bolsa de doutoramento são alguns 

anos. e depois há os de pós-doutoramento e 

por aí fora. (fala incompreensível) não se 

podem fazer -- por muito boas ideias que 

haja, 
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MA; aqui também acontece terem de ir ou 

fazer medições ou -- eu não sei bem os 

termos.  

SBI; sim sim. 

MA; ou observaç- a outros sítios? 

SBI; sim. por exemplo nós aqui da 

{universidade}, não temos nenhum 

microscópio electrónico de transmissão. ou 

seja -- como é que é? eh temos um de 

varrimento. que é aquele que dá as imagens 

muito bonitas que com certeza a marta já 

viu. de sei lá do olho da mosca, ou da asa 

de não sei quê . . . a três dimensões. esse 

temos. mas o de transmissão permite fazer 

quase cortes, das células, e das estruturas, 

eh à escala eh microscópica. (fala 

incompreensível) mas depois a electrónico. 

portanto vai-se a {universidade}. eh sei lá. 

outro tipo de análises com que . . . 

pigmentos, decomposições, e isso, 

{universidade} tem -- {universidade} é 

uma universidade nova. e mas que tem tido 

um gabinete de de imagem excelente. eh 

tem conseguido projectar as idei- a imagem 

de {universidade} da universidade MUITO 

bem. e e a imagem vale muito. não é. e se 

há imagem, há muitos alunos. se há alunos. 

há financiamento. e se há financiamento -- 

MA; humhum. 

SBI; está tudo interligado. isto agora cada 

vez mais. eu . . . não me esqueço que . . . 

que -- aqui há muitos anos, eu não costumo 

ver essas . . . novelas. mas . . . foi um 

colega meu professor qualquer de 

{universidade} que disse que tinha notado 

uma diferença enorme. uma novela 

qualquer portuguesa, em que havia um um 

estudante de {universidade}, 

MA; (riso) 

SBI; ou uma menina qualquer que era da 

{universidade}, e . . . pronto. os casos 

amorosos, 

MA; sim sim. 

SBI; depois eles acabavam por ser irmãos. 

assim uma história assim rocambolesca. 

mas uma uma novela muito --  que teve 

algum sucesso cá em portugal. e . . . e a 

partir daí, acho que também houve assim 

um boom. ah e essa novela foi tratada 

mesmo. é que filmava o campus, 

MA; (riso) 

SBI; tratada pelo gabinete de imagem, da 

da própria {universidade}. 

MA; (riso) 

SBI; e era uma novela -- não era nem que 

se pareça nada tipo morangos com açúcar. 

era era . . . um pouco um pouco mais séria. 

mas que o objectivo era um pouco esse. 

vender a imagem -- houve alguma 

MA; sim sim. 

SBI; trabalho de equipa. 

MA; eh no quadro geral das relações entre 

as várias ciências, áreas científicas, onde é 

que como é que classifica a sua área, a 
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biologia? 

SBI; eu acho que está na altura . . . de: de 

protagonismo. bio está na moda! 

MA; (riso) 

SBI; convenhamos. verdade? (riso) 

verdade. bio está na moda! é -- uma vez 

disseram-me uma coisa que eu acho mesmo 

eh que se coaduna. gostei da imagem do 

icebergue. eh em que, como a marta sabe, o 

que nós vemos do icebergue é para aí um 

terço, dois terços do icebergue estão estão 

submersos. não se vêm. se o icebergue for a 

ciência, ciências exactas. pronto as ciências 

ditas naturais. porque as ciências são 

estamos a falar do quê? da biologia a 

geologia a química física e matemática. 

(fala incompreensível) departamentos da 

escola. eh . . . a biologia está cá em cima, é 

a parte visível. depois eh a geologia. depois 

o resto começa já a ficar invisível. quer 

dizer a biologia não é NADA sem a 

matemática física química ou qualquer 

(palavra incompreensível) mas está lá. não 

se vê. não é tão fácil de criar empatia, 

MA; sim sim. 

SBI; com . . . com -- eh nós todos eh 

biólogos tivemos cadeiras de matemática, 

de física, de química, e tudo. eles é que 

não! os físicos não tiveram biologia. eh os 

matemáticos muito menos tiveram tudo 

aquilo. portanto eles são . . . uma raiz a 

partir do qual -- e a biologia é uma (palavra 

incompreensível). realmente eh -- um 

biólogo -- é por isso que eu digo, nós temos 

aquela visão. sabemos um bocadinho de 

tudo! é assim (palavra incompreensível) 

tipo eh . . . como se era antigamente. 
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SBI-3 

MA; eh uma as várias perguntas que lhe 

queria colocar, são as perguntas que estou a 

colocar a todos os entrevistados. e como lhe 

disse tem a ver com a ciência geral, e com . 

. . o fazer ciência EM portugal. (fala 

incompreensível). eh e começava por 

perguntar, se acha que existe, uma 

comunidade científica em portugal, ou se 

acha que há grupos de pessoas, a 

trabalharem cada um para seu lado. 

SBI; (riso) 

MA; qual é a sua [opinião?] 

SBI; [pergunta] interessante. (1.9) (suspiro) 

eu acho que existe uma comunidade 

científica! eu eu interajo muito com grupos 

aqui da {universidade}, com grupos do 

{instituição} na {universidade} aqui, e com 

o {instituição}, onde eu durante o meu pós-

doc também trabalhei. 

MA; hum. 

SBI; (fala incompreensível). e portanto 

intertajo muito esses grupos, e colaboramos 

imenso. 

MA; e é no âmbito da biologia celular? 

SBI; bi- biologia celular, e biologia do 

desenvolvimento. embriologia. sim. agora, 

eh . . . os grupos também têm que funcionar 

um bocadinho na lógica dos grupos 

individuais porque têm se estabelecer. têm 

que ter uma identidade própria. eh e somos 

TODOS a competir por fundos que são 

muito restritos em portugal, 

MA; humhum. 

SBI; e portanto . . . eh acaba eh por haver 

MUITO boa vontade, e muita interajuda 

(fala incompreensível). e isso por acaso é 

bom. mas há uma necessidade de 

competirmos entre nós porque os recursos 

são muito escassos. e pronto. eh acaba por 

ser um bocadinho . . . complicado. e 

infelizmente para mim, muitas das 

colaborações em que tenho estado 

envolvido não têm resultado em muitas 

publicações. o que é . . . o que acaba por ser 

mau. mas também não é por isso que eu 

tenho deixado de colaborar. e que as 

pessoas têm deixado de colaborar. 

MA; humhum. 

SBI; acho . . . que existe um bocadinho as 

du- um bocadinho de ambas as coisas. 

MA; humhum. 

SBI; os cientistas em portugal conhecem-

se, e sobretudo o nosso meio não é assim 

tão grande. eu acho que conheço 

praticamente todas as pessoas em portugal 

que trabalham na a- na área em que eu 

trabalho. 

MA; sim? 

SBI; pessoalmente. não é só de nome. 

conheço-os pessoalmente. porque já v- 

numa altura ou outra já nos vimos. já 
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colaborei com imensos. eh conhecemo-nos 

de uma maneira geral. até nos reunimos. 

regularmente todos os meses. portanto . . . 

existe MUITA muita abertura em termos do 

que cada um faz, e -- 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

SBI; (riso) como lhe dizia há bocado, hoje é 

um dia MUITO mau, para responder a essa 

pergunta. 

MA; (riso) 

SBI; eu eu f- eu meti-me nesta carreira 

porque realmente (1.8) cresceu em mim a 

paixão por esta carreira. e . . . gosto imenso 

de fazer ciência. sempre gostei imenso de 

fazer ciência. até dizia na brincadeira 

muitas vezes que, um dos pontos altos do 

meu dia era vir trabalhar. mas desde que fui 

contratado, tem sido MUITO difícil . . . 

MA; ao longo destes {número} [anos 

então?] 

SBI; [ao longo destes] {número} anos e 

meio. já vão quase {número}. em que 

estamos. tem sido MUITO difícil eu manter 

o nível de entusiasmo. precisamente -- 

atingi um patamar na minha carreira em que 

eu achei que ia começar a ganhar a minha 

independência, e a formar-me como 

investigador, 

MA; humhum. 

SBI; e os recursos não chegam! e tem sido 

MUITO difícil. porque -- e quer dizer, cada 

vez mais vejo que, em vez de me aproximar 

daquilo que eu achava que era . . . uma 

posição confortável na minha carreira e na 

minha vida, eh as coisas vão . . . 

desaparecendo aos poucos. e . . . foi um 

balde de água fria no concurso anterior. 

voltou a ser agora. (fala incompreensível), 

acaba por ser um desânimo -- (riso) apoio 

eu acho que há pouco. muito pouco. 

sobretudo depois do investimento que o 

governo fez, em contratar pessoas como eu, 

nos programas ciência dois mil e sete dois 

mil e oito, NÃO lhes garantir NENHUMA 

forma de financiamento, ou de ajuda . . . eh 

. . . é de facto a maior prova de que não há 

apoio. sobretudo aos jovens investigadores. 

não há. eh dá-se-lhes uma oportunidade e 

depois atira-se com eles aos leões, e -- 

MA; essa oportunidade anterior terá sido 

doutoramento então? a bolsa de 

doutoramento? ou -- 

SBI; as oportunidades que têm tido são 

essas. são [as bolsas.] 

MA; [as bolsas.] 

SBI; mas as pessoas maturam. crescem. 

chegam a uma fase . . . em que se se 

envolveram num doutoramento, e num pós-

doutoramento, e viajaram milhares de 

quilómetros para ir aprender técnicas e: e 

(palavra incompreensível), e depois 

regressam ao país . . . não é para ficarem 

estagnadas! é para continuarem. 
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MA; humhum. 

SBI; não é. e: mas para isso é preciso 

apoios. e não tem havido. as pessoas que 

realmente em portugal já conseguiram 

estabelecer-se, e têm um grupo, (fala 

incompreensível) portanto numa área em 

que já são reconhecidos, vão conseguindo 

GArantir financiamento para manterem as 

coisas a funcionar. e essa é a qualidade que 

vemos aqui. por exemplo o chefe do grupo 

onde eu estou, ela tem conseguido manter, 

sistematicamente o nível de financiamento 

que lhe permite funcionar. 

MA; humhum. 

SBI; eh agora, as pessoas novas . . . que 

chegam, têm MUITA dificuldade em 

conseguir.  

MA; humhum. 

SBI; e leva MUITOS anos. eu estou quase 

com {número} anos! e leva MUITOS anos 

até a pessoa conseguir, finalmente . . . o 

patamar em que, conseguiu um projecto, 

conseguiu . . . afirmar-se como orientador e 

como gestor de projecto, como investigador 

principal, e pronto. a partir daí, acaba por 

ser mais fácil. é MUITO MUITO difícil em 

portugal. 

MA; quais é que acha que são eh as 

condicionantes mais determinantes, para a 

actividade científica? 

SBI; as? 

MA; as condicionantes. são . . . as 

económicas? são as culturais? as sociais? 

serão outras? 

SBI; bem. isso são as económicas. quer 

dizer os cientistas -- grande parte dos 

cientistas até nem são pessoas muito 

sociais. fazem isto por paixão e por gosto, e 

se tiverem que o fazer fechados numa cave 

fazem. 

MA; (riso) 

SBI; eh aliás eu a maior do meu tempo é 

passado quase que praticamente fechado 

numa cave. (riso) 

MA; numa cave? 

SBI; eh aquele buraco onde eu [(palavra 

incompreensível)] 

MA; é mesmo uma cave? 

SBI; parece mesmo uma cave.] (riso) não 

não é. por acaso é [(fala incompreensível),] 

MA; [(riso)] 

SBI; mas é um bocadinho pequenino ao pé 

da sala dos bolseiros, eh . . . que não -- o 

meu problema não é o espaço. o problema é 

que eu acabo por estar lá recatado o meu 

tempo todo. e a investigação que eu faço, 

não implica que eu vá ao campo, buscar 

animais, e coisas do género. eh f- . . . 

MA; sim sim sim. 

SBI; a gente faz isto por gosto, e acaba p- -- 

se for preciso fazer numa cave faz. portanto 

não é tanto a condicionante  

MA; (riso) 

SBI; social, e depois . . . como lhe disse, há 
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muita -- eu conheço a comunidade. e 

interagimos imenso. portanto, também 

nesse aspecto . . . é interessante porque . . . 

se eu tivesse problemas em sentir-me 

isolado, eh se calhar não conseguia 

progredir. e assim consigo. porque há 

sempre . . . ajuda de colegas. há ideias 

novas. há . . . alguém que tem um químico 

que eu não tenho. isso é outra coisa que se 

faz muito em portugal. 

MA; sim. 

SBI; pá eu não tenho. tu emprestas-me. ou 

deixas-me usar o teu equipamento. a falta 

de recursos faz com que a gente tenha de 

fazer isso. portanto nesse aspecto -- dentro 

da comunidade de cientistas, há essa 

entreajuda. em relação à à sociedade em 

geral,  

MA; humhum. 

SBI; eu acho que os cientistas a maior parte 

dos cientistas está-se a borrifar. 

MA; humhum. 

SBI; e não é por aquilo que as pessoas 

pensam, ou deixam de pensar, que a gente 

faz ou não faz a ciência. 

MA; exacto. 

SBI; se calhar isso também é mau. porque 

há esse distanciamento entre o público e os 

cientistas. mas pronto. isso é outra 

conversa. 

MA; sim. 

SBI; eh a outra condicionante é o dinheiro. 

sem dúvida. é a mais importante. quer dizer. 

sem ovos não se fazem omeletes. eh é um 

ditado popular que se aplica até à ciência. 

(riso) e esse é que é o grande problema em 

portugal neste momento. o esforço que se 

fez em contratar as pessoas, em . . . em 

dizer que se ia contratar cientistas, porque 

era PRECISO investir na ciência, não faz 

sentido ABSOLUTAMENTE nenhum, se 

não se der dinheiro a essas pessoas para 

trabalhar!  

MA; claro. 

SBI; e -- a terceira condicionante de que me 

falou? não (palavra incompreensível) -- 

MA; falei-lhe em económicas, em sociais, 

em . . . eh [culturais]. 

SBI; [em termos de] LOGÍSTICA também 

há -- 

MA; por exemplo. 

SBI; a logística refiro-me à instituição onde 

eu estou. e às condições da instituição. eu 

estou numa universidade que por acaso, 

neste momento também não é . . . o local 

onde . . . eh a área em que eu estou a 

trabalhar, eu acho que não é só a minha 

área. mas pronto. toda a área em que eu 

estou a trabalhar não tem muito eh muito 

investimento. e as dificuldades financeiras 

na universidade e na {universidade} são 

enormes. sentem-se. 

MA; humhum. 

SBI; há falta de financiamento. e portanto a 
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prioridade é pagar salários. 

MA; claro. 

SBI; sempre que nós pedimos ajuda para 

algum equipamento, ou para alguma coisa, 

não há. pedimos ajuda para um técnico, não 

há. portanto essa também é uma grande 

condicionante. mas uma vez mais resume-

se . . . à questão do dinheiro. 

MA; exacto. 

SBI; e ao e ao DESINvestimento que os 

governos têm feito nas universidades. 

apesar daquilo que . . . que se proclama, e 

que -- e algum investimento tem sido feito. 

só que não é suficiente para acompanhar . . 

. o progresso que nós precisávamos de 

fazer. quer dizer. acaba por ser tapar fogos. 

tapar buracos. e: e isso não chega. há MEIA 

dúzia de grupos, que conseguem singrar, e 

que . . . conseguem atrair à volta de si muito 

muito financiamento, 

MA; hum. 

SBI; eu SINTO que isso é também função 

do sítio onde eles estão. como dizia, a 

[{universidade},] 

MA; [a instituição?] 

SBI; a instituição. exactamente. porque a 

{universidade} . . . na MINHA área, e com 

conversas que tenho outros com colegas de 

outras áreas. a sensação é um bocado a 

mesma. é difícil. porque não há . . . 

equipamento. há o espaço mas não há o 

equipamento. eh há uma série de outras 

condições logísticas que não existem! não 

existem TÉCNICOS, não existe . . . uma 

coisa tão simples quanto esta. não ter ar 

condicionado. e a pessoa estar . . . a tra- --, 

estive o AGOSTO inteiro a trabalhar porque 

precisava de acabar trabalhos, apesar de ter 

de ir de férias, estive a trabalhar o tempo 

todo! (riso) porque era necessário. porque é 

assim. a nossa carreira. e . . . a minha sala 

fica quente. e sem ar condicionado, 

trabalhar em agosto é complicado. 

MA; hum. 

SBI; eh e no [quinto piso, os meus colegas, 

é pior.] 

MA; até em julho! 

SBI; até em julho. no quinto piso é pior 

AINDA! quer dizer, as pessoas trabalham 

com as portas abertas, a suarem -- todas 

estas coisas são um problema. eh os meus 

colegas por exemplo, os que eu conheço 

melhor. os do {instituição}, e do 

{instituição} por acaso não têm tanto esse 

problema. eh o investimento lá tem sido 

enorme. essas duas instituições têm 

conseguido canalizar imenso investimento. 

e portanto, o equipamento que eles têm eh é 

bestial. é do melhor que existe no mundo 

neste momento. numa das minhas áreas de 

especialidade, a microscopia, eh . . . e p- eu 

colaboro imenso com eles, e dou muitos 

cursos de microscopia, (fala 

incompreensível), eles têm o melhor 
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equipamento que existe no mundo! os 

cientistas que para lá vão têm essa têm esse 

benefício. não têm que se preocupar. AQUI 

por exemplo, eu tenho que fazer o meu 

próprio equipamento. e comprar peças no 

{empresa}, e coisas do género (riso). 

MA; (riso) 

SBI; mas uma vez mais resume-se ao 

dinheiro.  

MA; sim sim sim. 

SBI; mas eh . . . em termos de logística, 

portanto as instituições onde nós estamos, 

quando eles conseguiram fazer um bom 

investimento, e assegurar investimento para 

criar as condições, claro que (fala 

incompreensível). 

MA; (riso) 

SBI; são as condicionantes que eu me 

lembro, mas (fala incompreensível). 

MA; qual é que acha que é o lugar da 

ciência, no mundo de hoje? considerando 

que é um mundo que está em constante 

mudança. 

SBI; o lugar DA ciência. o mundo é uma 

coisa muito complexa acerca da ciência. e a 

gente não o compreende. (fala 

incompreensível) ser que eles façam 

análises rigorosas sobre as coisas. podemos 

pegar numa coisa tão simples quanto o 

clima, como a biodiversidade, que são 

coisas que estão muito . . . na berra.  

MA; humhum. 

SBI; pode passar o tempo que quiser, a 

discutir, mas se o não fizermos com 

cientistas com dados . . . objectivos, e 

específicos, e às vezes até, dados . . . do 

local, onde nós vivemos, e da área onde nós 

vivemos. as alterações climáticas -- ainda 

há pouco tempo li um artigo sobre isso. a 

península ibérica tem umas caracaterísticas 

diferentes das do resto do planeta! a 

temperatura média na península ibérica tem 

aumentado mais do que nas outras áreas . . . 

nas outras grandes áreas do mundo! e 

portanto . . . sem termos cientistas que 

façam esta análise, e este trabalho, 

MA; humhum. 

SBI; dificilmente conseguimos perceber, 

qual é que são realmente os problemas da 

sociedade, actualmente: e do futuro que nos 

eh que nos vai acompanhar (riso) muito em 

breve. eh mas isto é só para falar da área em 

que em que eu trabalho. na área da biologia, 

eh e do ambiente. (fala incompreensível). 

eh mas desde as telecomunicações, até tudo 

o resto. cientistas -- ciência básica. a gente 

pensa que hoje em dia a ciência só faz 

sentido se for aplicada, eh e se for 

sobretudo ligada à tecnologia, 

MA; hum. 

SBI; mas sem fazer ciência básica, tudo o 

resto desmorona-se. não servem para 

absolutamente NADA! 

MA; humhum. 
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SBI; e: e a maior parte dos políticos hoje 

em dia parece que se esquecem um 

bocadinho disso. para que se esquecem um 

pouquinho que a ciência . . . básica é 

importante. é fundamental. é a base (riso) 

de tudo o resto. 

MA; (riso) há [alg-] 

SBI; [e isso] vê-se neste- eh nos critérios de 

avaliação destes projectos. que eu ontem 

estive a ver. há essa preocupação cada vez 

mais eh dos projectos, 

MA; daquel- -- 

SBI; de avaliar também o quão aplicada é a 

investigação.  

MA; sim? 

SBI; os contactos com a indústria. (2.7) o 

meu receio é que, EM MUITO EM BREVE 

esses passem a ser os critérios mais 

importantes.  

MA; humhum. 

SBI; até agora não eram. agora já são. eh 

em breve passarão a ser se calhar os 

determinantes. o que é uma pena. é uma 

pena. (2.1) se se o futuro da sociedade, e da 

ciência e do nosso conhecimento for 

entregue apenas . . . a meia dúzia de 

pessoas que têm como objectivo fazer 

dinheiro, estamos tramados! daqui a nada 

estamos todos a fazer dinheiro. basta . . . 

imprimirmos notas, e gastá-las. parece-me a 

mim. e o resto não funciona. e até quando 

isso acontecer, se não tivermos meia dúzia 

de economistas BONS, 

MA; humhum. 

SBI; a estudarem a ciência básica, a gente 

não vai perceber o que aconteceu com a 

economia. 

MA; esta esta questão da fct, acho eu que 

tem um pouco a ver com a próxima 

pergunta que eu lhe quero colocar. eh como 

é que classifica eh a sua área científica, 

numa relação geral num quadro geral de 

relações entre todas as ciências? 

SBI; a área das ciências biomédicas, entre a 

biologia em geral, acho que por acaso tem 

recebido muita atenção. bastante . . . 

dinheiro. tanto quanto sei. sobretudo a área 

biomédica. tem recebido 

MA; a designação é ciências biomédicas? 

SBI; é. 

MA; humhum. 

SBI; tem recebido . . . uma fatia boa do 

bolo. mas também não é menos verdade 

que têm-se concentrado aí MUITOS 

investidores, portanto -- embora tenha 

havido essa decisão, eh objectiva, de 

concentrar algum dinheiro nas áreas 

biomédicas, também não é menos verdade 

que foram MUITOS cientistas que se 

interessaram por essa área. quer dizer o 

governo sentiu necessidade de fazer isso, 

porque perceber que era para aí que as 

coisas se estavam a virar. 

MA; sim sim sim. 
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SBI; eh e há dez anos que se anda a dizer 

que a biologia é é a ciência do século vinte 

e um. e vai ser. os grandes avanços 

tecnológicos que vão ser feitos é na área da 

tecnologia, e no conhecimento da biologia. 

portanto, de uma maneira geral, os 

cientistas viraram-se para aí. a minha área 

tem sofrido um desenvolvimento brutal. nos 

últimos anos. desde que eu comecei a fazer 

o doutoramento. uma coisa incrível. 

MA; humhum. 

SBI; e: APESAR de -- e é aí que eu quero 

chegar. apesar do governo ter . . . eh ter sido 

-- ou os governos, terem-se apercebido 

disso, e terem investido um pouco mais, o 

investimento que fizeram não conseguiu 

acompanhar . . . aquilo que era necessário. 

isso para mim é óbvio. claro que a 

consequência é que as outras áreas terão 

menos eh menos menos dinheiro. porque os 

recursos são escassos. mas também não é 

menos verdade que as outras áreas não 

TÊM sofrido um desenvolvimento tão 

grande. as energias renováveis, têm sido 

outra área que se tem desenvolvido imenso. 

a área do ambiente. 

MA; hum. 

SBI; também se tem desenvolvido imenso. 

(fala incompreensível), também viram 

aumentos de financiamento. mas uma vez 

mais, se calhar APENAS a das energias 

renováveis é que viu um aumento de 

financiamento, que permitiu acompanhar a 

tendência,  

MA, humhum. 

SBI; porque . . . EU estou convencido que a 

área das biomédicas não. e mesmo a do 

ambiente também não. 
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JFI-1 

MA; passando às perguntas propriamente 

ditas do guião, eh começava por perguntar 

se acha que em portugal existe uma 

comunidade científica, ou se existe grupos 

de pessoas a trabalhar, cada uma para seu 

lado? 

JFI; sim eu acho que há uma comunidade 

eh uma comunidade cientifica. pelo menos 

da experiência que eu tenho: 

MA; humhum. 

JFI; da experiência que eu tenho no 

{unidade I&D}, eh nós temos colaborações 

com vários com vários outros 

departamentos, com outros institutos, e 

portanto funcionamos em em rede. 

MA; humhum. 

JFI; a nível de portugal, eu diria que se 

calhar poderia haver uma maior . . . uma 

maior entreajuda, um maior intercâmbio 

entre instituições dentro do próprio país. eh 

não quer dizer que não exista. nós às vezes 

colaboramos com outras com outros 

departamentos de portugal, mas acho que 

poderia ser mais. por exemplo na 

{universidade} há um outro grupo de 

investigação, mais ou menos na mesma área 

que o {unidade de I&D}, e: e não há 

nenhum artigo publicado com em conjunto, 

entre os dois. e acho que às vezes poderiam 

reunir esses esforços, 

MA; humhum. 

JFI; para para que isso acontecesse. ainda 

assim acho que não está cada um a 

trabalhar por si próprio. acho que -- 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JFI; acho. (riso) eh . . . comparativamente 

aos outros países, acho que ainda nos falta . 

. . ainda nos falta dar alguns passos. 

MA; sim. 

JFI; eh ainda assim, acho que estamos a 

caminhar nesse sentido. eu diria que o que 

falta  MAIS em portugal para haver mais 

cientistas, tem a ver com estabilidade. eu 

por exemplo dou aulas dou aulas aqui no 

{instituição}. eh e isso apesar de não ter um 

um contrato muito estável, dá-me alguma . . 

. dá-me alguma estabilidade. porque a nível 

de investigação, eh basicamente a pessoa 

pode ter uma bolsa de doutoramento, depois 

ter outra bolsa de pós-doutoramento, e eu 

tenho colegas com duas e com três bolsas 

de pós-doc. eh e os . . . contratos de 

investigação em laboratórios é algo ainda 

raro. 

MA; humhum. 

JFI; eh . . . houve também um avanço nesse 

aspecto. o ano passado. creio. abriram 

abriram várias vagas para investigadores 

em algumas em alguns laboratórios. e que 

eu acho muito muito positivo. porque são 

contratos por cinco anos. eh em termos 
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salariais também também são relativamente 

bem remunerados. eh e pronto. cinco anos 

já é já é um período um período no 

horizonte mais . . . mais estável. fora isso 

tenho muitos colegas que optaram por fazer 

mestrado, e a seguir doutoramento, e neste 

momento estão em PÓS-doutoramento, e 

não se avizinha: grandes empregos, 

MA; pois. 

JFI; ou o que possam fazer. embora eles 

gostassem de continuar a investigar eh a 

vida inteira, chamemos-lhe assim. não sei 

se isso será possível. 

MA; qual é que considera ser o papel da 

ciência, e dos cientistas, no mundo actual? 

considerando que é um mundo em mudança 

muito rápida. 

JFI; bom eu diria eu diria que que são 

imprescindíveis. embora isso . . . talvez não 

se veja no no imediato. eu diria que toda 

toda a investigação é é importante. desde 

aquela que nos parece mais aplicada, 

MA; humhum. 

JFI; eh até àquela mais teórica. basta ver 

por exemplo que no cern, ganho- eh nasceu 

a internet. e portanto hoje em dia ninguém 

ninguém consegue imaginar viver sem 

internet. e: ela foi desenvolvida, porque os 

cientistas do cern precisavam de transmitir 

informação entre eles. e como são uma 

comunidade de vários países diferentes, 

precisaram de desenvolver aquele sistema. 

que depois pôde ser eh usado, e posto ao 

serviço de toda a de toda a humanidade. 

MA; humhum. 

JFI; eh eu vejo um bocado a investigação 

desse ponto de vista. portanto há projectos 

mais aplicados. há projectos mais teóricos. 

mas acho que todos eles contribuem para 

melhorar para melhorar a nossa sociedade. 

por exemplo, na minha área, mais na área 

da física da física aplicada, por exemplo nas 

aplicações à medicina, há há um sem 

número há um sem número de aplicações! 

claro que nem todas as experiências batem 

certo. mas 

MA; humhum. 

JFI; todas elas contribuem para eh arranjar 

o know-how geral, que depois pode ser 

pode ser aplicado noutras noutras áreas. 

portanto eu acho que esse papel é muito: é 

muito importante. por outro lado, ainda, não 

só falando nas aplicações em geral, para a 

humanidade, acho que por exemplo para 

para os alunos, é algo muito importante. 

porque: falar de ciência ou estar em ciência. 

porque: os obriga a pensar. portanto obriga 

a reflectir, pensar, raciocinar. eh e isso hoje 

em dia eu acho que cada vez se estimula 

menos. por exemplo a nível do liceu. cada 

vez mais se: se usam receitas, 

MA; humhum. 

JFI; se usam fórmulas, se vai à internet, e se 

tem as respostas todas na internet. e: é 



310  

importante do ponto de vista da ciência, 

para para pôr as pessoas a pensar. porque é 

que isto é assim! porque é que não é doutra 

maneira! portanto acho que também tem 

essa função pedagógica na na sociedade. 

MA; quais acha quais acha se- qu- são as 

condicionantes mais determinantes na 

actividade científica? as económicas? as 

sociais? ou outras? 

JFI; condicionantes no sentido de 

proporcionarem a investigação?  

MA; sim. 

JFI; bom. e- eu diria que as . . . as políticas 

eh são muito importantes. a parte política. a 

parte política obviamente associada à parte 

à parte económica. 

MA; humhum. 

JFI; porque se não houver vontade política 

de financiar ciência, eh a ciência 

dificilmente se autofinancia. precisamente 

porque muitas vezes, a ciência não tem um 

objectivo último de construir algo útil, por 

exemplo que possa ser vendido. que possa 

ser comercializado e dê lucro. ora desse 

ponto de vista, é preciso alguém que esteja 

acima . . . das empresas, 

MA; humhum. 

JFI; do imediato, que possa depois financiar 

as actividades de: de investigação. e 

portanto para isso acontecer tem que haver 

alguém tipo estado, (riso) ou alguém eh 

eventualmente al- poderá haver outro tipo 

de fundações, mas eu acho que aí o estado 

tem um estado eh o estado tem uma função 

preponderante, para atribuir verbas para que 

se possa para que se possa fazer 

investigação. acho que se isso for feito, eh 

se as pessoas tiverem condições para 

investigar, acho que há muita gente que 

pelo menos na área da física, 

MA; humhum. 

JFI; que goste, e que gostaria de continuar 

continuar a investigar. assim haja 

possibilidades de sobrevivência (riso) 

MA; (riso) 

JFI; fazendo investigação. 

MA; já já falou de algumas áreas científicas 

eh próximas. mas gostava que que 

desenvolvesse um bocadinho melhor. como 

é que classifica eh a sua área científica, a 

ciência em que trabalha em relação a todas 

as outras?  

JFI; do ponto de vista mais geral possível, a 

minha área científica é a física. 

MA; humhum. 

JFI; a física à parte a matemática, são 

ciências de base. 

MA; humhum. 

JFI; como c- ciências de base que são, eh 

têm uma importância vital para todas as 

outras. portanto eu diria por exemplo a 

nível da engenharia, todas as engenharias 

na- nascem a partir de um ramo da física. 

MA; humhum. 
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JFI; portanto não existiria engenharia civil, 

se não houvesse eh a mecânica, e a estática. 

não haveria engenharia electrotécnica, se 

não houvesse o electromagnetismo. eh e por 

aí fora. eh portanto a nível de base eh a 

física tem essa importância. tal como tem 

tal como tem a matemática. em relação à 

matemática, a física é mais aplicada. 

portanto na matemática fala-se apenas de 

números, na física esses números são: eh 

têm uma aplicação eh . . . eh mais explicíta. 

portanto não são números abstractos. são 

números que têm um certo significado um 

certo significado físico. eh obviamente 

depois dentro da física há muitas muitas 

áreas, muitos muitos ramos. há há a parte 

da física mais aplicada, portanto da 

engenharia física. que aí normalmente já se 

tem um intuito de uma aplicação. 

MA; humhum. 

JFI; e portanto aí no fundo serve de base 

com vista a esse projecto a esse essa 

aplicação. depois há há há aquela parte da 

física que não tem eh um objectivo assim 

tão explícito e tão claro. portanto tudo o que 

é física mais teórica. eh no entanto eu acho 

que esse conhecimento esses 

conhecimentos mais teóricos mais uma vez, 

poderão . . . ser usados para outros fins, ou 

ser aproveitados por outras pessoas. para 

desenvolver para desenvolver outros 

conhecimentos. eh mas eu diria que a física 

está na base. portanto em relação às outras 

às outras ciências. 



312  

JFI-2 

MA; acha que há uma comunidade 

científica em portugal? ou que há grupos de 

pessoas isolados? 

JFI; eu creio que . . . pela extensão das 

ramificações que nós temos ali no instituto, 

eu lembro-me . . . mas também pode ser um 

caso isolado. que é como digo, nós temos 

uma técnica única. no modo como -- 

MA; sim. 

JFI; nós trabalhamos para o para pessoas do 

{topónimo}, para pessoas de {topónimo}, 

para pessoas do {topónimo}, dentro de 

{topónimo} trabalhamos com o 

{universidade}, um: o: {unidade de I&D}, 

não é {unidade de I&D}. bom, não 

interessa eh: para {lugar} por acaso não me 

lembro de ninguém. nem em {topónimo}, 

nem lá para {lugar}. t- talvez no 

{topónimo}. eh: de modo que nós estamos 

mais ou menos em todo em todo o lado. 

temos trabalhos com muitas muitas pessoas. 

tenho a . . . tenho eh pastas de investigação 

às vezes estão assim divididas por regiões. 

MA; (riso) 

JFI; por {topónimo}, {topónimo}, 

{topónimo} e tal, e assim uma série de de: 

de pastas assim geográficas. de modo que . . 

. eh eu do {unidade I&D} ficamos com a 

sensação que temos uma comunidade mais 

ou [menos] 

MA; [humhum.] 

JFI; enfim, com com laços estreitos. não é. 

portanto, eh as sociedades portuguesas de 

física, temos os nossos grupos eh: mais 

restritos em {topónimo}. portanto neste 

caso eu pertenço ao {unidade I&D} na 

{universidade}, que também é um grupo 

que por si só: é é extenso, e dinâmico. 

MA; humhum. 

JFI; creio que sim acho que há. 

MA; e acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JFI; sim. claro. acho que sim. acho que é: . . 

. acho que é uma actividade que permite . . . 

criar não é. que tem que permite eh um 

grande desenvolvimento pessoal, permite: -

- e que não é aquela actividade muito 

limitada no tempo. em que se tem que 

entrar às nove e sair às cinco. [é:] 

MA; [hum.] 

JFI; é mais flexível nesse aspecto. e: mas 

sim. eu acho que vale a pena. agora, s- 

depende não é. as pessoas se superiorizarem 

por pagamento e dinheiro e essas coisas 

todas, se calhar há há actividades mais mais 

rentáveis. eu tirei a licenciatura em 

engenharia física, a maior parte dos meus 

colegas . . . trabalha em: . . . instrumentação 

médica, e coisas tipo bayer ou siemens ou 

não sei [quê,] 

MA; [hum.] 

JFI; eh . . . 
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MA; pois. 

JFI; têm um carro maior do que o meu, 

(riso) 

MA; (riso) 

JFI; e uma casa maior que a minha, e essas 

coisas todas. eh: portanto depende depende 

eh: se não for se não houver essa 

necessidade . . . de ficar rico depressa, ou 

ter muitas coisas. eh: acho que é . . . é 

saudável. ou pelo menos é [é:] 

MA; [sim.] 

JFI; é uma coisa que eu gosto de fazer. não 

trocava por . . . pelas outras actividades. 

MA; quais é que acha que são as 

condicionantes mais determinantes para a 

actividade científica? serão as de ordem 

económica, como por exemplo agora que 

referiu, [as culturais,] 

JFI; [eu acho que sim --] 

MA; sociais. 

JFI; eu acho que muitos dos meus colegas 

bolseiros . . . há aquela associação de 

bolseiros ex- ex-colegas eh: quando era 

bolseiro, 

MA; (riso) 

JFI; eles têm assim uma perspectiva de: de 

estranhar muito eh a vida de bolseiro. a vida 

aquela incerteza associada à vida de 

bolseiro. [de modo] 

MA; [humhum.] 

JFI; que a maior parte deles não está muito 

satisfeita. 

MA; humhum. 

JFI; era uma coisa que não me aborrecia 

assim por aí além. portanto, desse ponto de 

vista há muitas pessoas eh eh 

desconfortáveis. porque as bolsas 

terminam, depois algumas são só 

renováveis anualmente, e depois não têm o 

décimo segundo décimo terceiro e décimo 

quarto mês,  não há segurança social, [há] 

MA; [sim.] 

JFI; assim uma série de coisas.  

MA; sim sim sim. 

JFI; também não se paga impostos, [tem] 

MA; [humhum.] 

JFI; uma série de vantagens. 

MA; hum. 

JFI; e desvantagens. eh: de modo que eu, 

pessoalmente, não não encontrei nenhum 

entrave, mas acredito que essa parte seja 

muito chata para alguns para alguns colegas 

que enfim . . . que queiram fazer outro tipo 

de vida, e que com com com bolsas não 

consigam. sei lá um empréstimo para a 

casa, [ou outra] 

MA; [humhum.] 

JFI; coisa qualquer, embora tanto quanto 

sei, a caixa geral de depósitos . . . permite 

isso não é. 

MA; humhum. 

JFI; não sei, mas há pessoas que não ficam 

muito satisfeitas. 

MA; (riso) 
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JFI; com a incerteza associada ao . . . às 

bolsas. 

MA; sim. 

JFI; eu não achei nada de . . . enfim achei 

normal. 

MA; qual é que acha que é o papel da 

ciência e dos cientistas, no mundo actual? 

considerando que é um mundo numa 

mudança muito rápida. 

JFI; o que eu acho em relação ao papel dos 

cientistas, bom falo enfim do papel ÓBVIO 

de . . . de desenvolver eh: coisas úteis, 

sobretudo úteis. eu acho que devem ter um 

papel também de: . . . fora da sua 

comunidade, de divulgação. como nós 

temos grandes exemplos, sei lá. temos o 

nuno crato ou: . . . [investigadores] 

MA; [humhum.] 

JFI; investigadores que fazem investigação 

de altíssima qualidade, mas também são 

óptimos eh: a divulgar. eu acho que essa 

parte é fundamental. porque . . . é assim, 

não somos assim tantos quanto isso. e 

precisávamos que tantos quantos mais 

viessem melhor. [eh:] 

MA; [humhum.] 

JFI; mas para além do trabalho natural do 

cientista, eu acho que é muito importante 

essa essa actividade de: de divulgação, de 

de aproximar a ciência da: . . . das pessoas. 

MA; humhum. 

JFI; nós participámos em vários projectos, 

sei lá o ciência viva, 

MA; sim. 

JFI; fartei-me, fartei-me salvo seja. eu 

gostava muito daquilo. eh: e quando eu saí 

acabou deixou de haver. mas era uma das 

coisas que: . . . gostava de fazer, vou para 

ali ia quê durante uma semana ou duas 

semanas tinha lá os miúdos do décimo ano, 

do décimo segundo, estavam lá a fazer 

experiências connosco, faziam depois ia à 

escola, às vezes tínhamos que ir ao 

{topónimo}, ap- apresentar o trabalho que 

eles fizeram, depois apresentar com eles. e 

essa: essa dinâmica essa interacção é muito 

é muito positiva. ou quando fazíamos 

exposições no: no pavilhão de portugal, ali 

perto. essa interacção acho que é 

fundamental. mostrarmos . . . [não é,] 

MA; [humhum.]  

JFI; não só que existimos, mas . . . tentar 

que tentar convencer mais gente a vir para 

cá, e é . . . e a simplificar um bocadinho 

aquele aquele: aquela ideia que as pessoas 

têm da ciência, dos cientistas são: . . . 

qualquer coisa, não é.  

MA; (riso) 

JFI; aquele estereótipo mesmo mesmo 

muito desagradável. mas sim, construir 

coisas novas, inventar coisas novas, e: . . . e 

desmistificar um bocado a ciência, eh: 

tornar mais acessível. 

MA; num quadro num quadro geral, da 
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relação entre as várias ciências, como é que 

classificaria a sua ciência? 

JFI; física? 

MA; humhum. 

JFI; a mãe de todas as ciências 

[obviamente!] 

MA; [a mãe] de todas as ciênc- (riso) 

JFI; claro! sim. enfim . . . tirando a 

matemática não é, que é uma uma 

ferramenta também da ciência e que eu . . . 

se não fosse se não fosse físico s- eh: teria 

tentado a matemática. 

MA; sim. 

JFI; mas olhando para as outras ciências, 

claro que a física . . . é a mãe das outras, 

(palavra incompreensível.) (riso) 

MA; humhum. 

JFI; ou não mas, acho a química, um ramo 

da física, [e:] 

MA; [sim.] 

JFI; e o resto enfim -- eu acho que s- depois 

de se compreender a física, é muito mais 

simples compreender compreender o resto. 

[acho] 

MA; [hum.] 

JFI; que física e matemática são ciências 

que . . . que nos dão ferramentas, uma 

capacidade de abstracção, que nos 

permitem depois -- a física pela 

generalidade das aplicações, a matemática 

pela capacidade de abstracção, permitem-

nos compreender ou interpretar outros . . . 

outras ciências. mas claro n- se calhar é por 

ser físico, os biólogos gostam muito daquilo 

e: 

MA; (riso) 

JFI; acho que a física é: . . . A ciência. 
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JFI-3 

MA; pela tua experiência eh achas que em 

portugal há uma comunidade científica, ou 

que há grupos de pessoas a trabalharem 

cada um para o seu lado? 

JFI; (9.2) eh (riso) isso depende um pouco . 

. . como é que definimos uma comunidade 

científica. eh eu di- (1.7) eu diria que não. 

que não há uma comunidade científica em 

portugal. na medida em que (2.3) portugal 

não -- não conheço não conheço nenhum 

grupo em portugal. (3.9) nem pessoas. 

embora -- por acaso ali no {universidade} 

há uma pessoa que até ganhou um prémio . 

. . bastante importante. 

MA; sim. 

JFI; que é o prémio humboldt. mas a ideia 

que eu tenh- a percepção que eu tenho, 

MA; sim. 

JFI; é que . . . em portugal não há . . . não 

há propriamente ninguém que . . . dite o 

andamento ou o ritmo do que é . . . a 

investigação em física ou o que é o 

paradigma do conhecimento actual. em 

física.  

MA; humhum. 

JFI; mas acho que há pessoas bastante boas. 

eu também tenho a ideia (3.7) tenho a ideia 

de que há pelo menos três -- podemos 

dividir a comunidade científica, na á- pelo 

menos na área de física, em três partes. 

MA; sim. 

JFI; se calhar isto até pode ser muito 

polémico. eu eu nunca falei disso com 

ninguém. (riso) muito menos pessoas de 

física. 

MA; (riso) 

JFI; mas pronto. mas eu diria que se pode 

dividir em três partes. posso dividir 

mainstream. 

MA; sim. 

JFI; que é o que trabalha com coisas -- quer 

dizer a pessoa lê, ou qualquer físico abre, 

lê. ok. 

MA; mesmo que não seja físico [de 

partículas.] 

JFI; [não] 

MA; portanto a a física em geral. 

JFI; sim sim. 

MA; portanto há a mainstream, 

JFI; física em geral não. normalmente a 

física só há duas.  

MA; então? 

JFI; só há duas áreas. eh 

MA; eu estou de fora.  

JFI; isto é. do ponto de vista -- 

MA; tens de me explicar. 

JFI; quer dizer por acaso há mais. ok por 

acaso há mais. estava aqui a negligenciar 

tipo plasmas e coisas assim. mas pronto. 

mas norma- -- ok. iss- . . . sim. 

provavelmente até estou a cometer algumas 

injustiças. (riso) pronto ok. eu eu só tendo a 



317 

pensar em astrofísica e em física de 

partículas. mas depois há áreas mais ligadas 

. . . ligadas ligadas às a coisas mais do dia-

a-dia. como física dos plasmas, 

MA; física dos plasmas. 

JFI; como a fusão nuclear, como . . . física 

do estado sólido, física da matéria 

condensada, coisas mais corriqueiras. 

MA; humhum. 

JFI; mais corriqueiras, não significa que 

não sejam tão ou mais importantes. aliás a 

física de partículas por exemplo, é é 

conhecida por ter al- por ter uma espécie de 

um . . . por ter uma espécie (2.0) ser uma 

espécie de . . . de polin- de poliniz- hã? eh 

estava a tentar uma palavra que eu não 

conheço bem. de ser uma espécie como de 

incentivo ou ou de local de ideias, caldeirão 

de ideias, 

MA; humhum. 

JFI; para a física do estad- para a física da 

matéria condensada e vice-versa. isto é 

MA; portanto há ali uma relação entre essas 

-- 

JFI; há ali uma relação.  

MA; humhum. 

JFI; há ali uma esp- -- eh pronto. há ali um 

uma relação não tanto do ponto de vista eh 

elementar, mas do ponto de vista técnico.  

MA; humhum. 

JFI; não é. isto é, as formas as formas para 

abordar um determinado problema. isto 

podem-se relacionar as duas áreas. por 

exemplo um (palavra incompreensível) 

muito conhecido, teve a sua origem em 

física da matéria condensada. (5.9) mas ho- 

hoje em dia, tendo em conta a expo- a 

exposição do conhecimento, é mais difícil 

fazer essa . . . essa -- isto é, é mais difícil 

UM UMA pessoa sózinha, conseguir 

percorrer as várias áreas da física, tal como 

ela . . . tal como ela tal como ela está 

dividida dividida hoje em dia. pelo menos 

eu não conheço ninguém -- talvez o único 

mais recente seria weinberg, (2.5) que tanto 

portanto é bom em astrofísica, mas é 

astrofísica. como é bom em partículas. 

MA; humhum. 

JFI; mas . . . tirando isso, quer dizer coisas 

como havia antigamente. tipo o landau. que 

era um russo. etc. ou mesmo o feynman. 

isto é pessoas mais . . . multifacetadas 

dentro da própria física, há cada vez menos. 

MA; humhum. 

JFI; essa é a ideia que eu tenho.  

MA; sim sim. 

JFI; eu acho que era suposto eu estar a 

responder a outra [pergunta que já me 

esqueci.] 

MA; [então dirias que há --] estavas [a falar 

das três.] 

JFI; [ah! há três.] há três. [há a física 

mainstream,] 

MA; [portanto falavas] da mainstream, 
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JFI;  exacto. 

MA; que era assim a mais, 

JFI; há os físicos mainstream, digamos 

assim. 

MA; sim. 

JFI; que são aqueles que trabalham com 

teorias que já estão mais ou menos eh . . . já 

estão mais ou menos estabelecidas. já não 

já não causam nenhum desconforto a 

ninguém.  

MA; humhum. 

JFI; nenhum incómodo. já toda a gente as 

aceita sem levantar grande alarido. 

trabalham com essas coisas. depois . . . há 

os que trabalham na fronteira. mesmo. eu 

não trabalho na fronteira. embora gostasse. 

mas acho que é preciso dar um salto . . . 

mais alto. é preciso . . . é difícil porque há 

um risco em trabalhar na fronteira. porque -

- 

MA; a fronteira é entre as eh [essas teorias 

consolidadas e as coisas novas?] 

JFI; [são aqueles que criam mesmo coisas 

novas.] são os que criam as teorias que 

aparecem. 

MA; hum. 

JFI; vá lá. 

MA; os que estão na fronteira são os que 

criam? 

JFI; mas os que estão na fronteira são os 

são os que se subdividem depois nas duas 

partes. e aí é que está o risco, na minha 

ideia. porque há uns que são reconhecidos, 

como bons, e há outros . . . parece que estão 

a vender banha da cobra. 

MA; e os terceiros quem é que são? 

JFI; são esses. [esses são as duas partes.] 

MA; [os que estão completamente fora?] 

JFI; os que estão na fronteira são . . . 

subdividem-se em duas. são as três partes. 

as três partes é mainstream e depois há os 

da fronteira.  

MA; humhum. 

JFI; quer dizer uns podem pode-se 

considerar fronteira do bom e fronteira do 

mau. 

MA; (riso) 

JFI; os que estão na fronteira são os que 

realmente trabalham para criar algo . . . 

inovador.  

MA; humhum. 

JFI; são os que de- os que desafiam mesmo 

aquilo que a gente conhece. ou as formas de 

encarar os os problemas, que nós temos. ou 

os próprios modelos têm. (2.7) e portanto . . 

. há duas há duas há duas tipo dessa 

fronteira. há uns que são reconhecidos 

como bons. embora os físicos mainstream, 

a grande maioria não percebe nada, do que 

os gajos dizem. isto é, não sei exactamente 

como é que -- 

MA; quem está no mainstream não percebe 

o que os outros dizem? 

JFI; percebe pouco. 
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MA; humhum. 

JFI; quer dizer, (riso) 

MA; [e isso e isso isso é em termos gerais? 

ou estamos a falar só de portugal?] 

JFI; [eu pelo menos eu pelo menos é a ideia 

que eu tenho. eu não estou só a avaliar por 

mim.] 

MA; estamos a falar não só de portugal em 

termos gerais? 

JFI; acho que sim. eh sim. ok. 

MA; e como é que isso se liga com a ideia 

dos grupos? ou não há grupos? de todo? 

JFI; depois há grupos mais teóricos, e 

grupos mais fenomenologistas, e há grupos 

mais experimentais.  

MA; humhum. 

JFI; os experimentais não têm nada que 

saber. eh ponto e vírgula. não têm nada que 

saber isto é, é mais algo é mais ligado à 

engenharia. 

MA; sim. 

JFI; não há propriamente um choque 

conceptual. há andam lá, como é que a 

gente vai construir o detector de forma 

melhor para a gente conseguir detectar 

melhor as coisas. 

MA; humhum. humhum. 

JFI; que técnicas podemos utilizar para 

tratar aqui os dados, etc. 

MA; sim. mas não vão mexer no modelo. 

JFI; não mex- é claro. nada nada. não 

mexem. isto o modelo vem, eles  

MA; humhum.  

JFI; eh no máximo aplicam o modelo para 

simular os para simular os dados que obtêm 

no . . . nos detectores. etc. não mexem em 

modelos. depois há -- os fenomenologistas 

são aqueles que se preocupam em pegar nos 

modelos, em em extrair consequências . . . 

cons- consequências que poderão ser . . . 

que poderão ser mensuráveis pelos os 

experimentalistas. os experimen- -- como 

há tantos modelos, (3.1) é necessário haver 

alguém que faça esse tipo de . . . de ligação. 

esse tipo de trabalho em que -- não é um 

trabalho MUITO teórico, é um trabalho que 

está entre a teoria e a experiência. que é o 

que faz a ligação. depois há os teóricos. 

(4.2) e teóricos há uma variedade. há uma 

variedade grande, quer dizer há aqueles há 

o teórico puro puro puro. seriam seriam os 

chamados físicos matemáticos. que requer . 

. . uma boa formação em matemática para 

conseguir acompanhar. (2.1) e depois há os 

menos que são os -- digamos. eu diria que o 

espectro é de alguma forma contínuo não é. 

porque uma coisa tem que chegar de um 

lado, 

MA; humhum. 

JFI; e acabar no outro.  

MA; sim 

JFI; e não pode ir aos trambolhões. portanto 

digamos que há o especulador na ponta, um 

teórico maluco. não é. e as ideias do gajo, 
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vão vêm continuamente passando de pessoa 

em pessoa, ou de grupo em grupo, não é, a 

tal ponto que quando chega aqui ao ao ao 

experimentalista, o experimentalista só 

imagina aquilo como bonecos. não é. 

MA; (riso)  

JFI; isto é, formas --   

MA; sim sim. 

JFI; compreender aquilo de forma simples, 

sem grande dificuldade. e portanto -- e há 

uma cadeia de pessoas -- eu ou as pessoas 

com que eu trabalho, pelo menos na área . . 

. na área em que estão a desenvolver 

comigo, estarão estarão no interface. nos 

fenomenologistas. são as pessoas que 

pegam no modelo não vão não estão 

propriamente a criar nada de novo. ou de 

muito novo. são as que pegam nos modelos 

e de alguma forma os os exploram, para os 

para os experimentalistas terem uma ideia 

do que é que podem estar à procura na 

experiência. 

MA; humhum. 

JFI; claro que isto é uma visão muito 

centrada na minha área. na física de 

partículas. em que se percebe -- em que há -

- essa cisão é tipo é tipo EVIDENTE 

porque o grau de complexidade de cada um 

destes pontos é ENORME. e portanto 

normalmente são pessoas . . . são pessoas 

que dedicam a vida toda a esse pormenor. 

que têm competência para o para o 

trabalhar.  

MA; humhum. 

JFI; nas outras áreas da física não sei bem 

como é que é. mas . . . eu diria que física de 

partículas funciona bem assim. em 

astrofísica, astrofísica não sei bem. (2.7) as- 

a astrofísica é algo diferente. porque não há 

propriamente experiências. há observações. 

portanto é um domínio menos controlado, 

do ponto de vista experimental, e . . . que eu 

não conheço bem, mas não há esta cisão. 

esta ci- esta esta esta . . . esta forma de 

imaginar de imaginar o caminho que uma 

ideia faz até chegar a um  

MA; ao experimentalista. 

JFI; ao experimentalista. que é a pessoa . . . 

que dá o -- no fundo que dará o carimbo, 

MA; humhum. 

JFI; de a ideia está a ideia vale alguma 

coisa, mas se bem que há vários carimbos 

que vão da- vão sendo dados ao longo do 

caminho não é. porque uma ideia tem que 

ser . . . tem de ser compatível com as 

restantes ideias. uma ideia não vive 

sózinha. 

MA; humhum. 

JFI; os -- normalmente quando falo em 

modelo o modelo está embebido num 

framework de coisas que já se sabe. já se 

sabe e que já foram . . . já foram 

verificadas.  

MA; humhum. 
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JFI; e portanto a ideia tem de ser 

compatível com isso. tem que ser 

compatível com isso e tem de ser sobretudo 

tem que ser sobretudo NÃO dificilmente 

compatibilizada. não é. porque quer dizer 

quando começamos a -- quando quando 

chegamos cá abaixo, e começamos a lidar 

com modelos que têm imensos parâmetros, 

aquilo dá para pôr quase tudo lá dentro 

MA; (riso) 

JFI; se a gente andar a chutar os parâmetros 

como deve ser. mas o objectivo não é esse. 

o obje- o objectivo . . . o objectivo é ter um 

modelo SIMPLES, que consiga expl- -- 

quanto mais simples possível. nã é isto é 

dentro dos modelos o mais simples é o que 

a gente quer. que explique aquilo que será 

visto, por exemplo agora no lhc. e noutras 

que poderão vir. noutras experiências (fala 

incompreensível.) 

MA; achas que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JFI; (3.7) depende. 

MA; do quê? 

JFI; depende de qual é que é o objectivo da 

pessoa enquanto enquanto cientista. 

MA; e então? 

JFI; (3.8) ach- acho que depende depende 

muito de qual é que é o objectivo enquanto 

cientista. (riso) se para mim vale a pena ser 

cientista em portugal! 

MA; se estivesses no estrangeiro seria 

diferente? o que é que [seria diferente?] 

JFI; não sei. o que seria diferente 

eventualmente seria a formação.  

MA; humhum. 

JFI; a formação que eu tive talvez talvez 

tivesse sido diferente.  

MA; humhum. 

JFI; nalguns sítios piores noutros sítios 

melhores. quase de certeza. (4.3) mas de 

resto, (3.2) mas pronto. respondendo à 

pergunta, acho que vale a pena ser cientista 

em portugal como em qualquer outra parte 

do mundo, incluindo fora . . . do planeta. 

também vale a pena. (riso) 

MA; (riso)  

JFI; eu acho que sim. vale a pena. 

MA; qual é que achas que é o lugar da 

ciência no mundo de hoje, considerando 

que é um mundo em mu- em constante 

mudança? 

JFI; (8.9) hum. qual é que é o lugar da 

ciência. 

MA; e dos cientistas? 

JFI; (5.1) é o lugar que as pessoas que as 

pessoas lhe quiserem conceder. (3.7) se as 

pessoas fossem todas iguais a mim, o lugar 

seria . . . um lugar importante. seria um 

lugar importante. seria (5.3) seria do ponto 

de vista: do trabalho intelectual que se faz, 

(3.3) provavelmente a coisa mais 

importante que a humanidade tem, 

MA; humhum 
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JFI; é a ciência. do meu ponto de vista. 

MA; sim. 

JFI; (6.0) portanto -- (2.6) eh podes 

reformular a pergunta. só para eu -- 

portanto a pergunta era, 

MA; qual é que achas que é o lugar da 

ciência, e dos cientistas no mundo de hoje. 

já me disseste. disseste que é . . . é o que há 

de mais importante. 

JFI; para mim! 

MA; sim sim sim. sim mas -- 

JFI; qual é que era o -- 

MA; era isso que é (riso) -- é é a tua opinião 

que [(fala incompreensível --)] 

JFI; [não mas --] mas mesmo . . . mesmo a 

pessoa analfabeta do ponto de vista 

científico, 

MA; humhum. 

JFI; dá muita importância à ciência, embora 

não o saiba. 

MA; humhum. 

JFI; no seu dia-a-dia, 

MA; sim sim sim. 

JFI; quer dizer (riso) quase tudo o que nos 

rodeia tem lá ciência metida. 

MA; humhum. 

JFI; não é. isto é, sem ciência não haveria -- 

(4.3) portanto, (3.8) acho que -- acho que o 

lugar é é importantíssimo. (riso) não sei. [eh 

eu realmente] 

MA; [quais é que achas que s-] 

JFI; embora embora -- embora as cois- eh 

há algumas coisas . . . especialmente -- eu 

vejo pouca televisão. mas de vez em 

quando quando vejo, vejo que . . . 

aparentemente parece que a ciência não está 

não anda a fazer nada. pelo menos para as 

pessoas. porque . . . porque vejo cada ve- 

vejo cada vez mais coisas -- quer dizer do 

ponto de vista . . . (suspiro) do ponto de 

vista da . . . do ponto de vista do que é o . . . 

do que é a génese do conhecimento 

científico. vejo coisas que são 

completamente absurdas e ridículas na 

televisão! quer dizer. não só como aquela . . 

. aquele fenómeno das pulseiras. e aquele 

tipo de coisas em que . . . ra- ra- raptam 

MA; pulseiras? 

JFI; pulseiras quânticas ou lá o que é que é. 

raptam termos . . . termos que se 

popularizaram, (2.3) graças aos 

divulgadores da ciência. algo algo com que 

eu não concordo muito. os os divulgadores 

da ciência. e então raptam esses termos, 

para os e depois põem-nos em coisas que 

do ponto de vista (2.4) do ponto de vista 

explicativo, são . . . nulas. quer dizer. como 

por exemplo as pulseiras quânticos. como 

todo o tipo de terapias agora new age que 

há. que é com campos magnéticos, 

quânticas. 

MA; humhum. 

JFI; é só pôr o nome! é luz. e somos 

energia.  
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MA; (riso) 

JFI; e somos pacotes de energia que vamos 

a andar. 

MA; (riso) 

JFI; é tudo energia. eu estou agora a mandar 

um bocado de energia para ali. 

MA; (riso) 

JFI; portanto, parece que a ciência está a 

fazer alguma coisa mal! 

MA; (riso) 

JFI; porque é uma perversão. é uma 

perversão exactamente . . . porque há uns 

divulgadores, que tentam que tentam 

transformar . . . aquilo que é o RIGOR da 

linguagem científica, em caricaturas.  

MA; humhum. 

JFI; as pessoas ouvem as caricaturas, e 

acham que aquilo é c- é tudo o que há! a 

ciência são caricaturas. mas não são.  

MA; humhum. 

JFI; está longe disso! então esse é o aspecto 

pernicioso em tentar levar a ciência . . . a 

quem NÃO QUER ir ter com a ciência. as 

pessoas é que deviam querer ir ter com a 

ciência! e não o contrário.  

MA; humhum. 

JFI; porque t- simplificar a ciência . . . é é o 

que se vê. em muitos casos . . . desvitalizá-

la.  

MA; humhum. 

JFI; não é. eh não só desvitalizá-la como . . 

. como decapitá-la. não é. 

MA; quais é que achas que são eh as 

principais condicionantes ao trabalho 

científico ao desenvolvimento da actividade 

científica? serão as de ordem cultural, 

social, económicas, ou outras? 

JFI; bem só posso falar da minha área não 

é.  

MA; humhum. sim. 

JFI; (6.9) eu acho -- (2.1) condicionant- do 

ponto de vista do resultado, do trabalho? ou 

do ponto de vista . . . da pessoa -- 

MA; pode ser do próprio do próprio 

desenvolver da actividade. quer dizer. ao 

longo. antes durante. até chegar ao fim. 

JFI; se há condicionantes, quai- quais é que 

são as condicionantes mais importantes? 

MA; humhum. sim. o que é que há que res- 

-- o qué que --  na tua opinião o que é que 

restringe mais, o que é que condiciona. . . . 

DELIMITA o trabalho. 

JFI; se eu falar por mim,  

MA; sim. 

JFI; o que me delimita, 

MA; sim. 

JFI; é o tempo que se tem não é. (riso) 

MA; sim. 

JFI; eu tenho sei lá dez horas por dia. 

portanto o que me limita a mim, é o é o 

tempo que disponho para . . . para conseguir 

de alguma forma eh satisfazer-me nas 

necessidades que eu tenho da compreensão 

de vários . . . de vários aspectos . . . dos 
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diferentes modelos. agora, se falarmos da 

com- da com- se falarmos da comunidade 

científica como um todo, 

MA; humhum. 

JFI; o que é que a restringe? (3.3) eh eu 

diria eu diria que a única coisa que poderia 

restringir seria a parte financeira.  

MA; sim. 

JFI; mas parece que restringe pouco. 

MA; sim? 

JFI; tendo em conta que se construiu o lhc! 

mas restringe sempre alguma coisa não é. 

quer dizer, se fizesse sempre como os 

experimentalist- como os experimentalistas 

ou não só. a comunidade científica. se se 

fizesse sempre como eles querem, eu já vi 

vários lhcs! não é (riso) ou pronto. claro. 

portanto restringe sempre. ACHO que 

restringe sempre. que outras limitações há? 

portanto há as limitações de de [das da 

ordem] 

MA; [portanto] o tempo. 

JFI; da natureza não é. eh limitações que as 

pessoas têm, enquanto seres biológicos sei 

lá. (riso) 

MA; sim. 

JFI; e depois há há os constrangimentos 

financeiros. quer dizer, há uma s- uma série 

de constrang-. -- não acho que haja outro 

tipo de constrangimentos, do tipo políticos. 

MA; humhum. 

JFI; da minh- na MINHA área!  

MA; sim sim 

JFI; porque a minha área, lá está, pronto vá. 

a minha área propriamente não mexe com 

coisas . . . que são sensíveis à política. não é 

isto não é propriamente . . . o aquecimento 

GLOBAL! não tem nada a ver com o 

aquecimento global!  

MA; humhum 

JFI; se fosse se fosse algo relacionado com 

investigações em climatologia, sei lá 

MA; sim sim. 

JFI; provavelmente haveria 

constrangimentos de outra ordem. mas -- na 

minha área acho que não. o único 

constrangiment- os únicos 

constrangimentos que eu consigo imaginar 

serão os políticos . . . e os os naturais. 

MA; como é que classificarias a tua área, 

num quadro geral de todas as ciências? 

JFI; todas as ciências? 

MA; sim. de quais é que achas que está 

mais próxima, por exemplo, de quais é que 

achas que está mais afastada? 

JFI; (3.9) (suspiro) portanto. eu por acaso 

acho que não há muitas ciências. ainda bem 

porque eu estive a pensar nisso no outro 

dia. (riso) porque acho que não há muitas 

ciências. 

MA; sim. 

JFI; eu para mim diria que só há três 

ciências.  

MA; humhum. 
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JFI; ou duas ciências. uma vez que outra 

está metida dentro de outra. pronto. que 

seria que seriam,  

MA; sim. 

JFI; seria a física. a ciência mãe. pronto lá 

está. típica arrogância de quem está nisto. 

de quem está na física. chamar à física [a 

ciência mãe. (riso)] 

MA; [(riso) ou de quem conhece] a física. 

quem não conhece também não vai dizer 

isso também porque não conhece.  

JFI; (riso) pronto. 

MA; não sei não sei. digo eu. (riso) 

JFI; provavelmente. portanto eh física,  

MA; hum. 

JFI; química, que é um RAMO da física. na 

forma . . . pelo menos como eu a vejo. isto é 

MA; sim. 

JFI; que lida com ordens de energia . . . 

mais da ordem do quotidiano, [portanto que 

só interessam] 

MA; [e a outra a terceira?] 

JFI; fenómenos electrónicos. portanto -- . . . 

até porque a revolução quântica foi muito 

importante para a PRÓPRIA química. por 

alguma razão. é que a química é o . . . 

digamos é um submundo o submundo 

aplicado . . . da física. e a outra é a biologia. 

pronto. claro. que de alguma forma . . . do 

ponto de vista ideal . . . não é . . . nós temos 

sempre a esperança que é tudo será 

redutível à física.  

MA; humhum. 

JFI; não é. a própria biologia em princípio 

será redutível (palavra incompreensível) -- 

isto é um ser vivo con- em princípio . . . 

poderia ser . . . modelado . . . eh quer dizer 

a partir de um eixo de interacção entre 

constituintes fundamentais, a seguir . . . um 

conjunto . . . de leis fundamentais. portanto, 

seria físico. pronto. o problema é que é 

difícil de fazer isso -- a complexidade é 

muito grande portanto. digamos a biologia 

também de alguma forma uma teoria 

efectiva . . . da física. (riso) pode-se dizer 

que [sim não é.] 
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SFI-1 

MA; pass- passando às perguntas 

propriamente ditas. aquelas q- que eu vou 

tratar . . . para minha tese. eh: gostava de 

saber qual é que é a sua opinião, em relação 

à comunidade científica em portugal. se se 

acha que existe UMA comunidade, ou se há 

grupos de pessoas a trabalharem . . . cada 

uma para o seu lado? 

SFI; (5.5) eh: eu não tenho um 

conhecimento muito vasto . . . nem sequer 

da comunidade . . . científica em física, 

muito menos da comunidade científica 

noutras áreas. [portanto,] 

MA; [hum.] 

SFI; não posso dar uma resposta . . . 

informada . . . a essa questão. posso dar uns 

palpites. mas eh: esses palpites são: isso 

mesmo. e: posso falar um bocadinho mais 

sobre a minha área. eh: portanto o que é que 

você me perguntou? [diga lá.] 

MA; [se acha] que existe uma comunidade? 

ou se há grupos de pessoas? a trabalharem 

[cada um para seu lado.] 

SFI; [há grupos.] há grupos. eu tenho um 

grupo. ou antes, eu estou integrado num 

grupo que funciona . . . razoavelmente bem. 

e acho que há muitos outros grupos que 

também funcionam razoavelmente bem. eh: 

. . . não sei se há uma grande: comunidade. 

(1.8) não sei. não posso dizer a nível 

nacional. MAS também não penso que isso 

não penso que isso seja importante. 

MA; humhum. 

SFI; não ou: não não atribuo grande 

importância a isso. eu penso que os 

cientistas trabalham para a ciência 

internacional. não trabalham para portugal. 

pelo menos na minha área é assim que eu 

[vejo as coisas.] 

MA; [humhum.] 

SFI; portanto: eu estou integrado num 

grupo, (2.0) que tem interacções com outros 

grupos fora do país. não com outros grupos 

no país. 

MA; no país. 

SFI; porque . . . em portugal, física de 

partículas, teórica, que é aquilo que eu faço, 

MA; humhum. 

SFI; praticamente só se faz aqui em 

{topónimo} e um bocadinho também, mas 

numa área um bocado diferente em 

{topónimo}. 

MA; humhum. 

SFI; eh: e portanto eu não tenho interacção 

com esse grupo de {topónimo}. embora 

conheça pessoas aqui em {topónimo} que 

têm. eh: . . . e portanto não conheço essas 

pessoas de {topónimo}. eh . . . mas eh afora 

isso, temos interacções com pessoas de: 

outros países. eu trabalho correntemente 

com um {nacionalidade}. 

MA; hum.  
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SFI; (1.6) praticamente sempre. não 

trabalho com mais ninguém cá em portugal. 

mas trabalho com pessoas no estrangeiro. já 

trabalhei com {nacionalidade}, 

{nacionalidade} . . . {nacionalidade} . . . 

pessoas de outras de outros sítios. 

MA; humhum. acha que vale a pena ser 

cientista em portugal? 

SFI; na actualidade não. (2.6) na 

actualidade . . . dado o sistema . . . dada a 

inexistência . . . de uma profissão. ou seja, 

dado que as pessoas são mantidas como 

bolseiras até aos trinta e cinco anos de 

idade . . . ou mais. 

MA; sim. 

SFI; sem descontarem para a reforma, sem 

terem direito a subsídio de maternidade, 

como no seu caso eventualmente. eh: e: 

sem terem outros dif- direitos assim, acho 

que não. eu aliás nunca vi este regime em 

nenhum país civilizado. em qualquer país 

civilizado as pessoas, a partir do momento 

em que se doutoram arranjam um emprego. 

ou na ciência, ou fora dele. 

MA; humhum. 

SFI; mas arranjam um emprego. (2.6) o que 

eu vejo cá em portugal, é que as pessoas 

doutoram-se, e depois mantêm-se ainda 

muitos anos sem emprego. com com bolsas. 

ora, assim não dá! na minha opinião . . . não 

não é . . . não vale a pena. mas no 

enquadramento actual. portanto, ou (2.7) ou 

o s- o tecido económico, em geral, que é 

quem primeiro deveria absorver . . . os 

cientistas. E o estado, e as universidades, eh 

subsidiariamente, decidem dar emprego aos 

cientistas. emprego com direitos e com 

carreiras, ou então, de facto não vale a 

pena. na minha opinião. não é o meu caso 

felizmente. 

MA; humhum. 

SFI; que eu estou fora desse campeonato. 

MA; sim. 

SFI; mas para as pessoas que hoje em dia 

eh: portanto se licenciam, e que se 

doutoram, acho que não valem a pena 

prosseguirem uma carreira científica cá em 

portugal. vale a pena é irem para o 

estrangeiro. isso -- 

MA; na sua opinião, qual é que é o papel da 

ciência, e dos cientistas, no mundo actual? 

considerando que é um mundo . . . que está 

sempre em mudança. 

SFI; bem, isso é uma pergunta muito 

complicada. eh: e muito vasta. eh . . . eh: 

depende das áreas. (3.0) há ciência com 

muitas ligações e muitas aplicações 

industriais, tecnológicas e . . . e em geral 

económicas. 

MA; humhum. 

SFI; e: outra ciência como aquela que eu 

faço, que não tem tais aplicações. eh: (1.9) 

o papel da ciência como eu a faço, é manter 

uma tradição intelectual eh eh de pesquisa. 
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eh . . . e de desenvolvimento do 

conhecimento. eh: . . . e de 

desenvolvimento das capacidades 

intelectuais e culturais da espécie humana. 

eh mas noutras áreas, têm muitos outros 

papéis. sobre os quais eu não: não me 

atrevo a pronunciar. são muito variados. 

portanto: na minha área, que é a física de 

partículas teóricas . . . teórica, e que tem 

ligações naturalmente à física de partículas 

experimental, não tem objectivos eh 

directamente eh: . . . aplicados. embora 

tenha importantes . . . eh: . . . exigências em 

termos de desenvolvimento tecnológico, 

que depois . . . acabam por eh . . . 

aproveitar, para o desenvolvimento 

científico em geral. como por exemplo a 

internet. que foi em primeiro lugar 

desenvolvida por físicos de partículas. eh: 

portanto, isto é apenas um pequeno 

exemplo. 

MA; humhum. 

SFI; mas continue lá. 

MA; eh já falou noutras áreas, eu 

aproveitava isso para passar para outra 

pergunta. como é que classifica a sua 

ciência em relação com as outras? de quais 

é que acha que estão mai- que está mais 

próxima, e de quais é que acha que está 

mais [afastada?]  

SFI; [bom] isso não é uma questão de achar. 

isso . . . objectivamente . . . a física de 

partículas hoje em dia . . . tem bastantes 

ligações com a física nuclear, com a 

astrofísica, e com a cosmologia. são 

digamos que que: as as áreas, com as quais 

tem mais ligação. a física como ciência é 

muito vasta, e tem muitas ligações com a 

ciência digamos que fulcral e central . . . do 

campo científico. e tem: muitas ligações, 

com a matemática, com a química não 

tantas, eh: mas com a biologia muitas. hoje 

em dia cada vez mais com a medicina. eh: 

pf pá . . . não sei. eh e depois tem, 

naturalmente imensas aplicações 

tecnológicas não é. isso nem se fala. eh: . . . 

portanto . . . mas repita lá. s- talvez não 

tenha ficado com -- 

MA; quais- quais são as áreas q- que lhe 

parece serem mais próximas d- da sua 

ciência, e as que parecem [estar mais 

afastadas.] 

SFI; [(palavra incompreensível)] POIS. eh a 

linguística está mais afastada. (riso) 

MA; (riso) 

SFI; eh: a linguística está mais afastada. 

mas . . . portanto . . . outras áreas -- portanto 

digamos que a área mais próxima da física 

em geral, será provavelmente a matemática. 

(1.9) eh: mas depois há outras áreas que: 

estão n- talvez não tão próximas. como a 

química, cada vez mais a biologia. eh: . . . 

cada vez mais a medicina. depois é claro. 

há outras ciências que estão bastante mais 
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afastadas, como a linguística por exemplo. 

(outra pergunta) 

MA; quais é que acha que são as 

condicionantes mais determinantes para a 

actividade científica? há bocado falava de . 

. . questões mais . . . de foro . . . econom- 

social no fundo não era. toda a . . . 

SFI; [eh:] 

MA; [a estrutura.] 

SFI; depende: depende da ciência. 

tradicionalmente, quando eu me doutorei, o 

país era bastante mais pobre do que é agora, 

ou bastante menos rico. talvez seja mais 

correcto dizer assim. eh: e: e e em países 

mais pobres, geralmente faz-se ciência mais 

teórica. porque exige menos dispositivos 

complicados. experimentais, que são 

dispositivos geralmente custosos. 

MA; humhum. 

SFI; eh: em física . . . quatro quintos dos 

físicos a nível mundial, segundo já ouvi 

dizer, não sei se é verdade, mas acredito. 

quatro quintos dos físicos são físicos 

experimentais. e um quinto são teóricos. 

quando eu me doutorei cá em portugal, eh a 

razão era bastante mais favorável aos 

teóricos. seria do género sessenta por cento 

de teóricos, para quarenta por cento 

experimentais. talvez, não sei. portanto, eh: 

há requisitos, dependendo das ciências. há 

requisitos em termos monetários. de 

investimento, e de desenvolvimento 

tecnológico. para se fazer física 

experimental, eh é preciso . . .  hoje em dia, 

máquinas . . . eh aparelhos, técnicas, eh: de 

uma grande sofisticação eh tecnológica. 

máquinas de alta precisão, com design 

extremamente sofisticados, e com requisitos 

técnicos, muito elaborados. eh: . . . que 

geralmente só são viáveis mediante 

financiamentos importantes, e quando se 

tem também fábricas, e: portanto . . . uma 

economia desenvolvida. eh: . . . portanto, 

em física, hoje em dia, há requisitos eh em 

termos de economia, e em termos de 

capacidade tecnológica, eh bastante 

grandes. eh (4.0) depois . . . portanto há 

muitas outras condições não é. há condições 

em termos de . . . (sopro) condições de 

trabalho, eh . . . salas. que era um coisa que 

no meu tempo não havia. eu hoje em dia 

tenho este belo gabinete que aqui você vê, 

mas quando eu me doutorei um gabinete 

destes teria tipicamente três professores 

catedráticos a trabalhar nele. não estou a 

brincar. é para que você veja, 

MA; hum. 

SFI; o que este país evoluiu. portanto, três 

professores catedráticos todos no meu 

tempo trabalhariam num gabinete destes. e 

cada um deles teria uma secretária com 

metade da superfície desta. em madeira. eh: 

foi sob estas condições em que eu me 

doutorei. aliás eu quando comecei a ser 
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estudante de doutoramento, tinha um 

CANTO, deste tamanho, da secretária de 

uma colega. que ela trabalhava na secretária 

e deixava-me pôr as minhas coisas e 

trabalhar num canto deste tamanho. tive um 

período em que estive nestas condições. eh: 

portanto há: portanto há condições como 

eh: universidades com salas. que hoje em 

dia muitas universidades nem sequer têm 

salas portanto para os seus professores 

trabalharem. eh: mas no passado já foi 

muito pior. 

MA; humhum. 

SFI; eh: . . . eh: universidades com salas, 

com uma organização, que permita às 

pessoas não perderem tempo. e eu: por 

exemplo quando me doutorei, eh as pessoas 

que davam aulas, portanto as pessoas que 

faziam in- davam aulas aqui no 

{universidade}, mas não tinham cá sítio 

onde sentar o rabo! portanto basicamente 

iam trabalhar num instituto chamado 

{instituição} que fica a ce- a cerca de dois 

quilómetros daqui. o que quer dizer que as 

pessoas estavam permanentemente ao longo 

do dia a perder tempo, a transportar-se de 

um lado para o outro. e aqui ia dar uma 

aula. depois iam para lá trabalhar um 

bocado. depois voltavam para aqui para dar 

outra aula. ou para ver uns estudantes. e 

assim perdiam tempo. eh: portanto há uma 

série de condições também de organização 

do trabalho, que hoje em dia são muito mais 

favoráveis, e que permitem a uma pessoa 

perder muito menos tempo. e portanto 

concentrar-se muito mais . . . naquilo que 

está a fazer. (3.3) eh não sei se respondi. 

posso ainda elaborar sobre outros pontos, se 

quiser. não sei. 
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SFI-2 

MA; eh: começava por lhe perguntar se na 

sua opinião há em portugal uma 

comunidade científica . . . a trabalhar 

enquanto comunidade, ou se há apenas 

pequenos grupos de pessoas a trabalharem 

isoladamente? 

SFI; é é difícil dizer NO GLOBAL.[eu 

posso dizer um pouco no meu]  

MA; [pode dizer no global ou na] sua área 

em particular.  

SFI; eu acho que hoje em dia há uma 

comunidade científica. n- não tenho: (2.5) 

tem muitos eh: . . . tem muitos grupinhos, 

MA; humhum. 

SFI;  e coisas do género. mas eu acho que 

hoje é uma comunidade científica. não há 

ainda uma rede muito bem organizada. aliás 

penso que o ministro também sabe. eh mas 

que VAI SENDO organizada. ou seja . . . 

para se fazer em particular actividade 

experimental, eu eu agora sou 

experimentalista. para se fazer actividade 

experimental, tem que se ter o mínimo de 

tamanho das equipas. 

MA; humhum. 

SFI; n- não adianta ter um: também pode há 

não estou a dizer que é impossível três tipos 

absolutamente eh iluminados, 

MA; (riso) 

SFI; ok. mas . . . as equipas devem ter uma 

coisa que a gente costuma chamar de 

MAssa crítica há um MÍNIMO de 

[tamanho] 

MA; [sim.] 

SFI; para que as coisas funcionem. isso 

aliás nota-se q- que quando se começaram a 

doutorar pessoas em portugal, e eh digamos 

eh . . . este BOOM d- de de doutorados. a 

gente hoje em dia tem mais . . . como é que 

se diz. mais investigadores pelo número de 

habitante, dividido por mil habitantes, do 

que a média europeia. [ultrapassou] 

MA; [sim.] 

SFI; isso, há cerca de dois anos. eh: e 

sobretudo, mais impressionante do que 

propriamente o número em si, depois vão 

saindo outros. mas enfim mas entretanto 

também -- é que a gente está numa: numa 

RAMpa . . . em em que eh ultrapassou mas 

continuou a pedalar no mem- praticamente 

ao mesmo ritmo. 

MA; (riso) 

SFI; portanto, eh: isso é um esforço que q- 

vem . . . anos noventa e dois, noventa e três. 

SIGNIFIcativo. v- vem daí para diante. vem 

eh o (palavra incompreensível) contesta 

isso mas . . . as pessoas sabem que vem do 

tempo de um ministro chamado {pessoa}. 

já vem de um pouco antes. em termos de 

alguns esforços. mas o esFORÇO 

continuado, persistente, e tal, que vai 

DESDE . . . a motivação dos alunos . . . 
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com o ciência viva. que também tem um 

pouco [mais de] 

MA; [sim.] 

SFI; dez anos. que também é preciso fazer 

isso. 

MA; sim. 

SFI; e depois um esforço continuado na 

ciência. que infelizmente não tem bem o 

seu paralelo na no ensino superior, mas isso 

é outra história. eh: é ALGUMA coisa que . 

. . eh: digamos que agora a gente -- porque 

isto depois só se notam os e feitos a um 

certo prazo. [pronto.] 

MA; [pois.] 

SFI; e a gente nesta altura TEM . . . falando 

um pouco -- é assim não sei dizer se nos 

outros domínios s- não é -- eu penso que 

não é muito simétrico. eh olhando para os 

resultados da fct, 

MA; [sim.] 

SFI; [se] se olhar com as avaliações dos 

centros. com todos os defeitos que têm, 

equipas um pouco coiso etc. [mas] 

MA; [sim.] 

SFI; são uma padronização internacional 

mínima. não é. portanto faz-se avaliações 

como se fazem noutros lados. e se olhar 

para os centros de física que eu vi . . . e 

estando ali excluídos nos s- os os que estão 

excluídos são os laboratórios associados. 

portanto ainda são MAIORES e e ou ou 

agrupam [mais] 

MA; [agrupam mais centros.] 

SFI; [e são] de topo. 

MA; sim sim. 

SFI; portanto. os- os que não estão 

considerados são de mai- . . . ou então são 

considerados os que nem se submeteram à 

avaliação mas também não têm 

financiamento. dos que foram avaliados, e- 

eu vou lhe dizer um número mais ou menos 

de cor. são cerca de VINTE, para aí. em 

física. actualmente. e eu acho que desses 

vinte, houve um que objectou a 

classificação que teve. portanto terá tido 

bom. objectou. (1.8) acho que há um que 

teve bom e não objectou. eh eh pode haver 

aqui um en- se for ao site da fct estão lá 

todos. 

MA; sim sim. 

SFI; e de resto há (1.9) portanto eles são à 

roda de vinte não é? eu penso que há para aí 

dezasseis . . . que têm . . . very good. e há 

TRÊS que têm excelente. um dos quais é o 

do {topónimo}. 

MA; três. 

SFI; três. eh: . . . eu acho que não estou, eu 

acho que há três. isto só centros DE 

FÍSICA. portanto não é só materiais, nem 

coisas às vezes um bocado assim um pouco. 

e: e ISto eu penso que no nível médio de de 

em termos de investigação, provavelmente 

não há muitos domínios em portugal em 

que em que estejam ao nível da física. desse 
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ponto de vista. de internacionalização, de: 

MA; humhum. 

SFI; de produção de doutoramentos, etc. eh: 

eu penso que por exemplo haverá na 

biologia. talvez não tão homogéneo. 

MA; sim. 

SFI; eh: . . . e é possível que haja outros. 

quer dizer, a pessoa também depois se . . . 

vira-se um bocado para o seu sector. 

MA; [claro.] 

SFI; [mas] quer dizer, tenho a noção que 

este talvez seja um dos dos domínios que 

está mais no top em termos de: de 

qualidade do que está a fazer. de qualidade 

do que está a produzir. s- s- depois a física 

tem montes -- aliás as prop- as próprias 

faculdades, montes de coisas que o 

endereçam aos chamados materiais. eu faço 

um pouco física neste caso física física 

aplicada. ou fiz. eh e portanto não há aqui 

uma fronteira clara. mas há . . . um limite. e 

eu acho que hoje há uma comunidade. há 

algUMA dificuldade de: . . . das pessoas 

colaborarem. por vezes. [parec-] 

MA; [fora da] en- eh: com outras [equipas?] 

SFI; [com:] com outras equipas. eh: eu 

colaborei muito tempo por exemplo, com 

uma equipa da {unidade I&D}. com uma 

equipa da {universidade} que era de 

cerâmica. 

MA; hum. 

SFI; eh . . . e tenho a noção, eles tinham um 

centro em {topónimo}, na física, (riso) que 

faria coisas não muito diferentes das que eu 

fazia. eh às vezes é mais fácil colaborar 

com a. (riso) 

MA; (riso) 

SFI; pronto. mas mas por outro [lado,] 

MA ; [sim sim.] 

SFI; isto tem assim esse lado um pouco 

caricato. mas tem o o lado de que de 

FACTO eh: eu conheço montes de coisas na 

{universidade}. eh eh conheço as pessoas 

da física também. mas mas eh: conheci 

muitas coisas ligadas à à cerâmica em 

particular. porque também eram domínios 

materiais. eh eu andei a organizar para a 

{universidade} o curso de engenharia de 

materiais. eh a maior parte do tempo fui eu 

que coordenei isso. e isso era para ser feito 

com {universidade} e até com o 

{universidade}. o {universidade} ficou para 

trás. e isto simultaneamente quando houve 

candidaturas a equipamentos. isto no início 

. . . dos anos noventa. oitenta e nove, ou 

noventa e dois. em que no MESMO 

domínio dos materiais, estas três 

universidades criaram um instituto . . . eh 

para se candidatarem a a verbas disso. 

portanto, isto tem outro lado que é induzir 

contactos. e eu penso que por exemplo o 

{universidade}, {universidade} e o 

{universidade} têm hoje contactos talvez 

até mais do que aqui. eh: . . . q- que são 
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mais fáceis. e por isso é que lançaram o 

doutoramento com isso. portanto. está bem! 

a gente for- se calhar foram primeiro 

colaborar ali porque: depois estavam todas 

a crescer na carreira. ok, mas . . . mas quer 

dizer . . . acho que sim. acho que esse é o 

caminho. aliás [inegavelmente] 

MA; [sim.]  

SFI; eh é o caminho. não se pode ter . . . eh 

. . . dizer um pouco o outro lado da história, 

eh existe um centro de geofísica na 

{universidade}. portanto não é de física, é 

geofísica. existe outro aqui na 

{universidade}. as colaborações a meu ver, 

eu estou a dizer um pouco de fora porque 

eu não pertenço [a esse]. 

MA; [sim.] 

SFI; são um pouco limiTADAS. para não 

dizer outra coisa. e às vezes isto olhado de 

fora, diz assim eu não posso ter dois centros 

de geofísica q- de costas voltadas, ou mais 

ou menos, 

MA; claro. 

SFI; a cem quilómetros de distância. assim 

tirem as pessoas que não 

MA; (riso) 

SFI; conseguem falar, e ponham as coisas a 

func-. não é, preciso ajuda. quer dizer mas 

ponham as a funcionar. porq- ist- isto tudo 

aumenta . . . a massa crítica, o a qualidade 

do trabalho que se produz, [etc.] 

MA; [claro.] 

SFI; a a capacidade da pessoa ter 

instalados, e de organizar doutoramentos. e 

que não sei quê. agora, MESMO isso -- mas 

{universidade} também: a geofísica tem 

feito doutoramentos eh: lá também etc. 

depois é um pouco mais é é muito variável 

de lado para lado. digamos, esta história d- 

da escassez de alunos de física. obviamente 

que que que prejudica. portanto: eu agora 

dou (palavra incompreensível) a esse aluno 

não é, agora é muito especializado. agora 

isto é só até aulas até ao primeiro ano. eh 

não é nada d- de especial. aliás er- é é 

relativamente lógico, eh às vezes os -- 

quand- quando é das negociações no 

ministério das da administração, por 

exemplo, essa parte é da administração 

pública ou das das finanças que é para 

vigiar o que é que a gente está para aí a 

fazer. (riso) não, é que eles é que pagam 

(riso) não é. portanto.  

MA; (riso) 

SFI; eh: e já me lembro qual é que era. isto 

foi num dos anos em que: . . . eles não 

percebiam muito bem as as diferentes 

funções entre um catedrático, um associado 

e um [auxiliar], 

MA; [sim.] 

SFI; e tal o que é que aquilo era, e o: 

secretário de estado dizia-lhes, e ele não 

sabia muito bem o que é que é que a gente 

estava a dizer, e ele assim ah mas e tal faça-
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nos as perguntas para vocês perceberem o 

que é. e NA LÓGICA DELES . . . ah mas 

então vamos lá ver, um professor 

catedrático dá aulas a cursos de 

doutoramento e de mestrado. depois um 

associado por exemplo d- há-de dar  ao 

início do mestrado e as as coisas 

especialidade da licenciatura. depois um 

auxiliar, se é doutorado dá aquelas cadeiras 

de base e não sei quê. e eu olhei para ele. 

estava assim mesmo à minha frente. e disse, 

olhe que se calhar é EXACTAMENTE ao 

contrário. 

MA; (riso) pois. 

SFI; e ele ficou assim a olhar para mim com 

um ar muito espantado. (riso) e e o o 

secretário de estado ria-se. era o {pessoa}. o 

{pessoa} não não é o {pessoa} (riso) é o pai 

do do: chefe do gabinete do {pessoa}. e: . . . 

e disse não. é: um tipo recém doutorado 

naquilo em que se especializou, pode dar 

aulas no dia seguinte a um curso de 

mestrado.  

MA; claro. 

SFI; eu pelo men- 

MA; claro. 

SFI; um tipo como eu, que tem trinta anos 

de experiência de leccionar. enfim, fora os 

que esteve . . .  já tem uma visão um 

bocado, já: se calhar tem outra 

sensibilidade, eh: . . . para poder introduzir 

sossegadamente, no primeiro ano, dar uma 

visão mais completa, saber adaptar-se se é 

preciso dar uma coisa mais curta ou mais 

longa ou. 

MA; humhum. 

SFI; isso a experiência vai trazendo isso. 

MA; claro. 

SFI; ah! se calhar a pessoa também já está 

menos especializada. eu já não me compete 

hoje ir ir de certa maneira às mesmas 

funções, mesmo do ponto de vista da 

investigação, que competiam quando era 

EU que fazia as experiências, ou com- 

mesmo no início que eu andei a 

acompanhar quem fazia, em determinadas 

fases. eh a pessoa já tem um panorama 

diferente, e já tem um: -- encaixa as coisas. 

e portanto já tem uma função que é um 

pouco diferente. e no na parte do ensino 

também. eh portanto acho que é um pouco 

eh eh: . . . hoje em dia eh: darem-se -- agora 

eu dou aulas ao primeiro ano porque não há 

alunos para: -- 

MA; (riso) 

SFI; ah dou aulas a engenharia, dou aulas a: 

-- este ano tenho aulas para dar de 

engenharia e: física clássica normal, e a . . . 

uma coisa que eu aceitei como desafio. 

portanto eu dou esta cadeira porque quero, 

porque a minha colega que a dava está de 

sabática. que é . . . uma cadeira chamada 

introdução à física, mas a educadoras de 

infância. FUTURAS. eh . . . que que é 
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assim uma coisa assim mais complicada 

porque elas (riso) . . . a primeira ideia que 

elas têm no nono ano de física, a LARGA 

maioria, DETESTAVAM física, como 

detestavam tudo o que era ciência e tal. e: 

de repente espetam-lhes um professor de 

física doutorado e não sei que mais. (riso) 

MA; (riso) 

SFI; com pânico -- 

MA; é um desafio para os dois lados. 

SFI; é. é um desafio. a gente tem de deixar 

a matemática em casa. tem enfim t-. mas, 

eh está muito no início, ainda não tenho 

assim uma experiência. para já tem- 

estamos a tentar a ver se percebiam como é 

que funcionava a ciência. como é que era? 

peguei num num: . . . prefácio de um livro 

do meu colega {pessoa} da biblioteca. foi 

um livro sobre: como é que é? o problema 

do {tema}. [o MISTÉrio do {tema}.] 

MA; [sim sim sim.] 

SFI; eh tem [aqueles dois livros.] 

MA; [a questão daquele número.] daqueles 

números . . . que aparecem. 

SFI; pronto. e e mas aquilo tem prólogo, em 

que ele fala, do código da ciência, como é 

que ela é validada, não sei quantos. então 

pu-las a discutir isso tudo. leram aquilo. e: e 

pus a discutir para tentarem perceber o qu- 

o que é que é ciência. e o que é que NÃO É 

ciência. 

MA; humhum. 

SFI; pronto. eh não é que elas vão ensinar 

ciência a criancinhas de três a seis anos. 

[ms-] 

MA; [claro.] 

SFI; mas tento ensinar atitudes científicas. 

de certa maneira. quer pessoa se relacione 

com a tec- -- quem diz científ- tec- com a 

tecnologia . . . da boa maneira. que n- quer 

dizer q- que este mundo funciona muito 

hoje em dia baseado nisso. se a pessoa não 

souber como com- -- a pessoa acho que já 

nem sequer dá conta do número de 

operações desde meter . . . o multibanco e 

tirar o dinheiro, e meter um código e mais 

não sei quanto. essas coisas todas se fosse 

para os meus avós. quer dizer, 

MA; sim. 

SFI; o mundo é diferente. uma máquina que 

conte mo- notas, dinheiro que nem existe 

que a gente manda pela internet. quer dizer 

[isto:] 

MA; [claro.] 

SFI; o mundo desse ponto de vist-. e isso 

tanto me faz que seja de humanidades se 

não sei quê. as pessoas têm de estar 

alERTADAS e de certa maneira eh . . . 

ávidas, ou abertas a isso. não precisam de 

ensinar mais perguntas às crianças, que elas 

põem muitas. 

MA; hum. 

SFI; precisam de lhes dar a BOA atitude. eh 

que a pessoa reaja perante uma situação 
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inesperada, da boa maneira, de certa 

maneira. precisam de os MOTIVAR. 

portanto, vamos fazer experiências e coisas 

do género assim, com coisas mais no limite 

do CASEIro. enfim. mais do que outra 

coisa qualquer porque é: não sei porque é 

que se chama introdução à física porque 

não é para no final saberem física. mas é 

para estarem sensíveis a alguns aspectos . . . 

enfim, q- que vão ser limitados à física. 

porque há as pessoas que vêm para aqui, 

não vão para a biologia e tal, eh mas . . . de 

CERTO TIPO de fenómenos, 

MA; humhum. 

SFI; que -- e de certo tipo de manipulações 

que a gente possa fazer. 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal?         

SFI; (riso) não. e- eu a minha resposta é 

claramente sim. não tenho . . . eh: . . . é 

mais difícil, agora é menos verdade. mas [é] 

MA; [agora] é ms- é menos difícil? 

SFI; agora é menos difícil do que há uns 

anos. sim. porque -- se a gente olhar para as 

verbas eh utilizadas em investigação, 

começando ainda no tempo do {pessoa}, no 

período de {data}, para grandes 

equipamentos. eh isso foi a primeira vez 

que eu vim a portugal. eu tenho est- quando 

estive em {país}, aquilo todos os quinze 

anos havia assim um bolo, 

MA; (riso) 

SFI; maior ainda, e depois havia no meio os 

programas etc. e ali houve só para 

equipamentos. isso deixou de fora um 

bocado as humanidades, a meu ver mal. foi 

um pouco corrigido no seguinte. portanto, 

mas naquela altura deixou. as humanidades 

também (fala incompreensível) que que era 

equipamentos informáticos, mas eh 

traduções e não sei quantos, havia coisas 

que podiam ser desenvolvidas, e que eles 

naquela fase quase deixavam de fora. 

(tosse) investiram numa coisa que eu penso 

que não funcionou muito, que foi na parte 

bibliotecas. esta era pouc- agora estão . . . 

mais no meio daquele programa. eh penso 

que foi dos aspectos assim -- mas noutras 

coisas portanto, houve um investimento 

disso. houve pouco investimento não foi 

ligado, nas pessoas. esse já começa MAIS 

no tempo do {pessoa}, portanto a partir de 

noventa e cinco. eh: . . . e e de fazer uma 

coisa que era fundamental, que é separar, 

GRANDES projectos . . . grandes enfim, 

mesmo que não seja só assim em 

equipamento. 

MA; sim. 

SFI; mas projectos que se põem 

concorrencialmente em tipos programados, 

com uma espécie de FUNDO para quem 

avaliar não é, mas para quem faz a 

investigação normal. quer dizer, há 

determinadas alturas em que a gente não 
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precisa -- está bem pode-se candidatar a um 

projecto, não tem, candidata-se outra vez 

para outra coisa. mas que têm forma de ir 

funcionando com o equipamento que tem. 

MA; sim. 

SFI; aliás, a partir de determinada altura eu 

acho que a gente tinha mais falta de 

GENTE, do que propriamente de 

[equipamento.] 

MA; [equipamentos.] 

SFI; eh: . . . e consegue ir fazendo 

investigação normalmente. ora, mas es- este 

financiamento, que é o que chamam 

plurianual, 

MA; sim. 

SFI; isso não existia até noventa e cinco ou 

noventa e seis. e isto é avaliado. de: era de 

três em três anos agora é de quatro em 

quatro acho eu. 

MA; sim. 

SFI; que: passam equipas (palavra 

incompreensível), quer dizer se eu não fizer 

nada (fala incompreensível), cortam-nos a 

colheita. ok. mas se a gente for fazendo, 

também não vamos [descobrir] 

MA; [claro.] 

SFI; o mundo, mas . . . aquilo vai criando 

uma cultura e: um coiso pa-. e os resultados 

na na ciência nunca se notam -- aliás como 

na educação, nunca se notam LOGO. 

MA; logo. 

SFI; eh: é quase preciso pelo menos uma 

geração para a gente notar . . . que uma 

geração antes houve alguém que fez essas 

modificações. e desse ponto de vista eu 

acho . . . que vale a pena. o que é que me 

faz eh: confusão aqui? aliás tenho feito isso. 

tenho ido . . . por razões também sindicais 

às às vezes às reuniões da {associação}. das 

bolseiros. 

MA; {associação}. 

SFI; e t- temos algumas eh tem para aí um 

protocolo para a gente eventualmente fazer 

(palavra incompreensível), etc. eh isso 

impressiona-me. porque: . . . eh tirante estes 

últimos, cerca de mil, não sei exactamente 

quantos é que chegaram a ser contratados, 

cerca de mil. nos últimos dois anos, é tem 

um contrato por cinco anos, portanto é o 

chamado compromisso com a ciência, 

MA; sim. 

SFI; é a primeira vez, PRATICAMENTE 

em vinte anos, que se contrataram 

investigadores. tudo o resto, os sucessivos 

ministros que eu vi por lá falar . . . ouvi 

falar de bolsas . . . e e de bolseiros até aos 

quarenta e tal anos. [não] 

MA; [exacto.] 

SFI; faz qualquer sentido. eh . . . como 

ainda por cima participo na: eu represento a 

{associação} a nível internacional. só para 

o ensino superior. e portanto participo numa 

instituição internacional que se chama 

{associação}. que está ligada ao . . . 
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{associação}. que tem discutido por 

exemplo -- é um dos parceiros de bolonha, 

entrando tarde, pela mão dos estudantes, ok 

(riso) mas portanto é um dos parceiros de 

bolonha, e que tem discutido . . . várias 

vezes aliás à medida que os processos de 

bolonha levou a esse tipo de discussão o 

tratado de bergan por causa dos 

noruegueses puxarem. que é o ESTATUTO 

que deve ter um estudante de doutoramento. 

MA; hum. 

SFI; e já -- a gente uma das coisas que 

condena é a noção de estudante de 

doutoramento. embora seja talvez o limite 

de tolerante. 

MA; (riso) 

SFI; ou então, se é u- um primeiro contrato 

de investigador. mesmo que temporário, e . 

. . 

MA; exacto. 

SFI; e com: um fim que é o doutoramento. 

e portanto eles há houve várias designações 

possíveis. eu acho a . . . a versão dos 

noruegueses do contrato, e eles fazem para 

eles, mas não se conseguiu-se generalizar, 

há OPOSIÇÃO . . . às vezes mesmo 

sindical dos . . . dos britânicos, e dos 

irlandeses por exemplo, que têm uma longa 

tradição de um sistema de bolsas, que 

funciona. funciona. de facto. e portanto têm 

medo de alterar aquilo que . . . portanto, 

MA; (riso) 

SFI; nunca nunca avan-. MAS isso significa 

que ele -- o respeito desta entrada na 

carreira, que pode ter um carácter 

minimamente temporário. eh digamos, o 

doutoramento era tolerável . . . (riso) eu não 

sei se a gente tem estender a tolerância a 

períodos pós-doc, eu acho que a partir -- eh 

eu acho que não é tolerável como vi 

montes, eh aos quarenta anos já fizeram não 

sei quantos pós-doc, [não] 

MA; [claro.] 

SFI; sei quantos mais, mas continuam com . 

. . com coisas avulsas. os recibos verdes, ou 

as bolsas, ou outras coisas do género. e eu 

acho que a gente aqui pode estar a matar o 

que está do outro lado a tentar construir. 

porque se não se consolida um corpo de 

investigadores, não só eles podem ir 

embora. eh não compartilho muito daquelas 

versões catastróficas. 

MA; (riso) 

SFI; aliás acho que o {pessoa} já disse isso 

também. eh: de que isto, os portugueses vão 

aí em enxurradas por aí fora e tal. 

MA; (riso) 

SFI; vão uns como vêm outros. 

MA; claro. 

SFI; a gente lucrou imenso quando com a 

história da queda do muro de berlim! 

porque . . . as condições que se ofereciam 

aqui de investigação, está bem, não são as 

mesmas dos estados unidos ou não coiso. 
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mas oferecemos condições de investigação 

a MONTES de pessoas vindas de leste, que 

estão cá, (fala incompreensível). UMAS 

vieram ganharam dinheiro foram-se 

embora. isso faz parte da vida. 

MA; faz parte. 

SFI; mas há MILHENTOS que estão cá, e 

que estão. eu: não tanto . . . {universidade} 

também tem porque {universidade} tem um 

{nacionalidade}, um {nacionalidade}, um 

{nacionalidade}, um {nacionalidade}. (2.3) 

eu não sei se estou a esquecer algum ou 

assim. o {universidade} e e eu no 

{universidade} enfim fui director de 

departamento. o {universidade} a gente 

fartou-se de contratar pessoas de outros 

países. e e e dali. também têm trabalho. um 

{nacionalidade}, tinha eh há -- uns destes 

casaram com portugueses, um 

{nacionalidade} casou com pr-, mas a gente 

tem lá um {nacionalidade}. que não casou 

com portuguesa nenhuma. tem um 

{nacionalidade}. eh: esteve lá um 

{nacionalidade} -- bem f- isto, estou a falar 

de pessoal que está na carreira. FORA . . . 

porque regressámos uns em {país} por 

causa da optometria que era um domínio 

muito específico da física. mas portanto, a 

gente -- há um {nacionalidade}, há um eh: a 

gente não fez discriminação -- 

MA; claro. 

SFI; essa agora de não dar aulas em 

português, a partir de determinada altura 

deu-se num tempo de transição, eu isso 

acho que é normal. a ciência -- e no caso as 

CIÊNCIAS mais puras ou duras ess- 

sempre foram muito internacionais. 

MA; humhum. 

SFI; e portanto, a física que eu faço não tem 

nenhuma particularidade nacionalista. (riso) 

MA; (riso) 

SFI; não não é assim. eu percebo que na 

literatura, ou na história mesmo da ciência, 

ou se quiser fazer história da ciência em 

portugal, isso tem um impacto: MENOR, 

do que se eu fizer eh: no centro m- nos 

centros principais da europa para a ciência, 

como é óbvio. agora, a ciência assim que a 

gente faz, a física ou química ou 

engenharia, é IGUALZINHA! não há nada 

de particular eh: com isso. e portanto a 

internacionalização faz que saem com 

certeza saem pessoas daqui, e entram 

outras. eh . . . o errado, a meu ver nestas 

coisas, é que haja FLUxo só num sentido. 

que HÁ, da china ou da índia para os países 

ocidentais, sobretudo para os estados 

unidos. e aí eh: é draMÁTico. eu lembro-

me há uns anos uma reunião em 

{topónimo}, na {universidade}. eu penso 

que era a {universidade}, agora não sei. a 

ideia que eu tinha é que nos ÚLTimos anos 

tinha perdido seiscentos quadros. 

doutorandos, outros que se foram 



341 

doutorando, seiscentos, no caso de 

{topónimo} é sobretudo para {país} e para 

coisas do género, e ISto -- quer dizer estão a 

formar as pessoas depois ficam sem elas, 

SEM contrapartidas, eh: é complicado. mas 

também é assim, isto é UM dos lados da 

questão. o outro lado é assim, eu também 

não tenho nenhuma razão para impedir uma 

pessoa, que acha que acha lá fora melhor, 

não sei quê para eh: 

MA; ficar. 

SFI; para vir. portanto eu acho é que então 

o que a pessoa deve fazer é formas de 

compensação. 

MA; claro. 

SFI; eh . . . mas acho que isto é uma boa 

profissão. n- n- acho acho que -- tem altos e 

baixos. enfim. mas eh . . . 

MA; qual é que é o papel da ciência? e dos 

cientistas no no mundo actual. que é um 

mundo em . . . que está em m- mudança . . . 

vertiginosa. 

SFI; eh: (riso) eu acho que é um papel que a 

gente não tem exercido DEmasiadamente. 

acho que há outro que sim. acho que do 

ponto de vista de: enfim de competitividade 

da ciência, de desenvolvimento, tecnologia, 

acho que sim. eh: está a chegar a biologia 

ao nível a que chegaram as outras ciências, 

em pa- como por exemplo a física antes. as 

questões biológicos eram um bocado mais 

complicados. portanto acho que isso é a 

ciência do século vinte e um. mas que estão 

a chegar em força, com o com o. . . eh 

portanto e depois da biologia passam à 

medicina. eh: (2.1) eu acho que a parte que 

corresponde a investigação sim. há 

mecanismos RELATIVAMENTE . . . não 

quer dizer que não possa haver burlas, ou 

com aquelas da história da clonagem, há 

uma dúzia de anos e tal. mas também não 

demorou uns anos mas descobriu-se que era 

falso. portanto há há mecanismos que 

acabam por ir corrigindo. a as coisas assim 

pseudo ciências do género lá da fusão fria, 

também célebre. portanto, eu acho que a 

forma como a ciência está a ser feita, 

tirando condicionantes que a gente possa 

estabelecer, do ponto de vista eh: . . . 

digamos, do financiamento, e não só de 

financiamento, nos aspectos às vezes um 

pouco mais subtis, que têm a ver com . . . 

com a própria liberdade académica, ou a 

liberdade de investigação e de publicação. 

não é. eh eh não sou a mim não posso 

nunca se colocou propriamente isso, (tosse) 

mas domínios eh por exemplo, ligados a 

farmácia, ou depois a medicamentos, etc. e 

se os resultados não são os esperados? 

produ- e impede-se um investigador de 

publicar resultados? e se, mesmo que não 

seja por razões tão málzinhas eh: mas por 

razões de competitividade não se deixa 

publicar os resultados não sei quê? pois se a 
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gente tem que avaliar o investigador. 

portanto, isto é complicado. tem a ver com 

a própria propriedade intelectual, de do que 

é, e que portugal anda num estado muito 

podre. a propriedade intelectual do . . . 

digamos do saber, daquilo que é criado, etc. 

estes são alguns problemas que ao nível de 

algum de algum destes países s- s- se 

colocam, e que têm bastante acuidade. aqui 

digamos não estão. mas, eu diria que este 

lado, tem coisas para . . . para a gente se 

preocupar, e sobretudo com alguns 

desenvolvimentos eh que podem ser p- 

perigosos, para a própria criatividade, para 

o próprio fund-  funcionamento da ciência 

ser condicionado. eh: às vezes eu 

costumava dizer aqui que na na . . . e e- e eu 

oponho-me bastante a que haja limites . . . à 

ciência. acho que há limites éticos, à 

utilização da ciência. estou a falar de bio . . 

. ético. mas de investigação acho que é 

melhor não. porque é assim, se a gente 

proíbe . . . que se faça, há sempre os fazem, 

MESMO proibido. 

MA; (riso) 

SFI; estou-me a lembrar de militares, mas 

eh não tenho nada de especial contra os 

militares. (riso) estou a imagINAR, ou uma 

seita qualquer, ou outra coisa qualquer. que 

ficam a ser os únicos detentores desse 

conhecimento. [e] 

MA; [claro.] 

SFI; portanto acho que é preferível que 

TODA a gente saiba, e que depois a 

utilização da mesma é que seja determinada 

pela sociedade. eu acho que há um lado em 

que a gente falha um pouco. que é um 

pouco isto é: a gente tem obrigação de 

explicar o que é isto da ciência. primeiro 

que isto não seja um macaco de sete 

cabeças na cabeça das pessoas. as pessoas 

hoje não podem DEIXAR de lidar com a 

tecnologia, (fala incompreensível.) 

MA; claro.   

SFI; eh portanto, não podem deixar de dar a 

VIDA se as pessoas não se relacionarem 

normalmente bem é possível ir para 

eremita, para um sítio qualquer mas, 

MA; (riso) sim. 

SFI; a VIDA DIÁRIA das pessoas . . . 

[passa] 

MA; [claro.] 

SFI; por miLHENTAS tecnologias. e: e a 

gente experimenta . . . s- s- agora quando 

andei a repor as coisas em casa, tive obras e 

até a repor e não sei quantos mais 

computadores, aquilo é tudo tudo funciona 

s- excepto quando não funciona. 

MA; (riso) 

SFI; aquele resolve não sei quê não liga à 

internet. n- não . . . e este lado -- mas a 

gente já não tolera, porque a gente liga o 

computador. se ele ficar cinco minutos a 

aquecer,  
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MA; (riso) 

SFI; a gente o que é que aconteceu ao 

computador? pifou? não sei quê. não, mas 

eu lembro-me quando começaram os pc's a 

gente ia para os computadores que eram 

maiores que salas. pc’s portanto falar aí quê 

. . . nem sequer há vinte e cinco anos, vinte 

anos, vinte e poucos. que a gente chegava 

ao departamento de física, 

MA; (riso) 

SFI; ligava o computador, 

MA; (riso) 

SFI; eh aquilo não tinha válvulas. portanto 

fica a aquecer, é aquilo engole para lá uns 

programas não sei quê, depois tinha que se 

instalar não sei o quê e tal. portanto a gente 

(fala incompreensível) se estivesse 

operacional (riso) gastava para aí um quarto 

de hora a meia hora . . . todos os dias. eh 

isto hoje a gente: é eh: ri-se mas isto [não 

tem nada] 

MA; [(palavra incompreensível)] 

SFI; a ver digamos com o com o que se faz. 

e as pessoas hoje tem tem poder . . . fazer 

isso, e e criar . . . pronto. compete aos 

informáticos criar um ambiente, neste caso 

concreto, um ambiente agradável, e que 

seja: . . . friendly, como é que se diz? eh: 

amiGÁVEL, para um utilizador 

indiferenciado. não é só -- quer dizer só 

fazem uma coisa para os informáticos que 

já sabem fazer muito obrigada. mas eh: . . . 

MA; claro. 

SFI; os construtores de automóveis não 

fazem um carro que seja preciso tantas 

instruções que ninguém consiga sair com o 

carro do sítio! não vendem mais nenhum! 

ora, os carros hoje a gente liga a chave 

agora há uns que tem um botão e tal não sei 

quê. tudo mais ou menos anda pela mesma 

maneira desde que a gente saiba como é 

que se conduz um carro. e: e portanto, isso 

aí, acho que há aspectos. e ISSO significa 

que há da parte sobretudo de certas 

ciências, esta necessidade . . . de explicar 

como é que são. que as pessoas não 

encarem uma trovoada ou um tremor de 

terra, ou não sei que mais, como um . . . 

bom, agora se é fonte divina e não sei quê. 

isso é outro ponto, mas . . . que perCEBAM 

o que é que se passou. 

MA; humhum. 

SFI; eh: o que é por que é que se fazem 

previsões. eh: portanto eu acho que é . . . o 

esmiuçar -- um bocado como esta agora! 

(riso) o esmiuçar a ciência e e e reduzi-la 

em termos . . . SIMples . . . e quando estou 

a falar disso é da ciência . . . 

contemporânea. não é -- uma das coisas que 

me costumavam um bocado e eu tenho-me 

debatido um bocado por isso, é . . . s- se 

olharmos para alunos do secundário de 

física, eles acabam no início do século 

vinte. ah o einstein é o único o último [(fala 
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incompreensível)!] 

MA; [depois é muito complicado] não se 

fala. 

SFI; param ali no einstein. t- ms- no século 

vinte os físicos não trabalharam? 

MA; (riso) 

SFI; a física é só até ao século dezanove 

mais esse bocadinho? não pode ser! se o 

século vinte é o século da física. 

conhecidamente, é! não foi porque 

estivemos a dormir. e é poSSÍVEL falar, 

das coisas que a gente faz hoje em dia, 

perfeitamente em linguagem que as pessoas 

percebam! eh ent- ent- as as as minhas 

estudantes (riso) as minhas até tem dois 

rapazes, (riso) um {nacionalidade} 

erasmus, (riso) mas realmente o resto são 

tudo raparigas. eh: . . . o outro dia saiu o 

prémio jov- os prémios jovens da física 

deste ano. trabalham com duas coisas que 

nos alteraram altamente a vida. embora . . . 

sejam resultados científicos produzidos de 

quando eu era aluno. praticamente. portanto 

são resultados do final dos anos sessenta, 

princípio dos anos setenta. eu lembro-me. 

um são fibras ópticas. (fala 

incompreensível) as comunicações. ainda o- 

outro dia tive um cálculo num rim e 

portanto já usei a fibra óptica para dar cabo 

do cálculo, metem um laserzinho por dentro 

da fibra óptica (riso) e está. já deu (fala 

incompreensível). não mas a gent- como é 

que a gente COMUNICA hoje em dia, 

como é que se meteram cabos por debaixo? 

pronto! e e portan- isso é possível explicar, 

coisa assim . . . está a ver. então as meninas 

que têm o nono ano, mas o que é uma fibra 

óptica? é uma mangueira! é mais fininha. 

tem a espessura de um cabelo. mas é uma 

mangueira! onde eu quero meter na parte 

oca . . . o sinal que eu mando. e e quero 

meter um sinal que não se perca pelo 

caminho. porque se eu mando de um lado 

mas não chega nada do outro, ou se só 

chega dez por cento, eh não valeu a pena! 

agora, há condições para optimizar. que eu 

agora até pelo outro lado obtenho 

PRATICAMENTE o mesmo sinal que 

mandei daqui, nem que passe deste 

continente para os estados unidos. e isso 

chama-se uma fibra óptica. e o que eu 

mando. mando as informações, mando o 

que quiser. mas enfim mando basicamente 

informação! pronto. esse é um dos prémios 

nobel. (fala incompreensível), que é um 

chinês, e os outros que têm a ver com os 

detectores ditos ccb's. os ccb's que são: . . . 

enfim . . . são aparelhos (riso) digamos, que 

detectam, que permitem eh reduzir digamos 

imagens, por exemplo, eh: 

MA; sim. 

SFI; ou acumular informação sobre 

imagens, repartindo por canais. de certa 

maneira. ou seja, é o que fez que a gente 
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deixou de usar películas fotográficas, e que 

agora qualquer telemóvel . . . consegue com 

não sei quantos (riso) megas de pixel, 

conseguir eh guardar a informação, 

converte aquela informação obviamente eh 

de ÓPTICA, eh numa informação eléctrica, 

que eu depois enfim, os computadores 

fazem isso. enfio e reconstruo o que lá 

estava feito. portanto, tudo o que é, não é só 

para fotografias, mas tudo o que é 

TRATAMENTO de informação de imagem 

por via digital passa . . . basicamente por 

este tipo de coiso ccb's. sobretudo aquela 

tem mesmo uma parte óptica. ou que 

converte a óptica em em em electrónica. 

são duas coisas que nos mudaram. porque 

já não se lembra de certeza -- quer dizer, as 

películas fotográficas são muito engraçadas. 

s- aquelas fotografias a preto e branco é 

tudo muito lindo! mas ninguém hoje em dia 

s- anda a fazer . . . há mais de uma dúzia de 

anos que ninguém usa (riso) a SÉRIO . . . 

filmes impressionados. 

MA; hum. 

SFI; eh e também tudo o que é . . . fibra 

óptica por tudo o que é lado: . . . e fazem-se 

em portugal!  montes de coisas! o: . . . umas 

fibras metalizadas para o detector atlas do 

do cern, portanto aquele grande acelerador 

que lá está. era lá num sít- -- eu não tenho 

nada a ver com o projecto directamente, 

mas é a equipa que . . . junto da qual eu 

trabalho, que andou ali a fazer metalizações 

e a produzir fib- -- as fibras já vêm 

produzidas, não é, mas fazer as 

metalizações etc alguns tratamentos, para 

que aquilo possa ser usado num detector. 

ora, às dezenas de milhar de fibras (riso) . . 

. para um detector. tem a ver também para 

poder separar em: em canais diferentes a 

[informação.] 

MA; [informação.] 

SFI; portanto, fazemos -- eu acho que a 

gente faz investigação . . . ao nível . . . não 

tenha dúvidas. aquela que a gente faz e 

publica, é ao mesmo nível que noutro lado. 

podemos produzir em MENOS quantidade, 

ou com mais dificuldades porque sobretudo 

temos falta de: . . . temos falta de de . . . 

pessoas a cem por cento. os tais vivemos 

dos bolseiros, mas acho que a gente tem de 

viver é de investigadores. e temos IMENSA 

falta de de técnicos. técnicos superiores. 

não são altamente especializados, mas 

técnicos de . . . às vezes nem sequer 

superiores. mas . . . técnicos de apoio. isto 

não é um problema só português. eu . . . 

pelo menos em {país} eles têm a mesma 

história. que é . . . desapareceram os 

técnicos de laboratório. que também se 

calhar à partida ficaram lá com o nono ano 

ou o décimo segundo ou outra coisa 

qualquer, mas depois têm três ou quatro 

anos de experiência, e isto está a 
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desaparecer. anda tudo muito mal pago. e 

portanto desaparecem. ou engenheiros nos 

coisos, isto é pessoal que não é. portanto 

resultado . . . andam os investigadores a 

fazer isto tudo. eh mesmo o apoio 

administrativo. nós produzimos os papers 

mais baratos do mundo ou da europa, ou 

pelo assim, 

MA; (riso) 

SFI; porque nós fazemos o secretária, 

fazemos o técnico, apertamos os parafusos, 

faze- todos fazemos todos a mesma coisa. e 

portanto DE FACTO os custos se a gente 

for ver . . . eh está bem elas depois têm 

outro lado. olhando BEM BEM para os 

custos, assim está bem, mas para produzir 

este paper, eu em vez de utilizar um tipo 

que ganha dois mil euros por mês, (riso) 

estou a usar um que ganha cinco mil (riso), 

para apertar parafusos (riso), portanto isto 

depois há um certo desperdício, [no meio] 

MA; [claro.] 

SFI; desta história. mas . . . mas eu acho 

que que DE FACTO acho que hoje em dia 

se consegue fazer tão boa como noutros 

lados. com algumas dificuldades. não é n- 

não é isso que deve incentivar as pessoas a 

irem para fora ou não. não tenho dúvidas 

que que há sítios em que a pessoa: terá 

oportunidades para . . . -- só que eu acho 

que a vida não termina na . . . digamos na 

na investigação concreta que a pessoa faz. 

MA; já já falou há bocado e agora também 

estava a falar de algumas dificuldades, eh: 

m- é uma umas das perguntas que lhe 

queria fazer. quais é que acha que são as 

condicionantes . . . eh: mais determinantes 

na actividade científica? que s- se são as 

condicionantes sociais, se são as 

económicas, ou outras. 

SFI; eh já houve um tempo em que eu dizia 

económicas. do ponto de vista estrito do 

financiamento de equipamentos e de verbas 

para funcionamento, que era o mais grave. 

claro que a gente gosta sempre de ter mais e 

etc e acho que m- se a gente n- é . . . de 

facto o incremento disso . . . eh significa -- 

eh é a mesma história. isto depois começa-

se a ir cada vez mais depressa portanto. já 

estamos muito melhor, mas desse ponto de 

vista de verbas ainda estamos claramente 

abaixo da europa. claramente enfim, já não 

é assim TÃO claramente. eh: e- eu continuo 

a pensar que nesta altura O QUE EU me 

parece é que temos demasiado pouca gente. 

falta de gente nos quadros. 

MA; humhum. 

SFI; e eu acho que as pessoas têm que ter 

estabilidade mental . . . e portanto, para 

mim preocupa-me . . . que as pessoas não 

tenham um contrato, que possam não sei 

quantos -- eu não posso sacrificar pessoas 

com quarenta anos, fazendo de conta que 

são aprendizes. porque já não são. e e 



347 

portanto, eu acho que a nível de PESSOAS, 

eh: . . . eh digamos o: a precarização que 

elas têm, a meu ver é é é excessiva. não tem 

pés nem cabeça. e portanto se eu quero 

ESTABILIZAR determinadas situações, eu 

tenho d- de conseguir . . . fazer isso. 

socialmente, eh: . . . eu acho que às vezes 

eh é difícil conseguir que isso seja uma 

prioridade nas nas concessões. falando só 

da investigação. mas se: olhar um pouco 

para trás, digamos para . . . em particular 

para o para o mandato do do {pessoa}, este 

último, aquilo antes tinha só ciência. 

MA; sim. 

SFI; (palavra incompreensível) a ciência e o 

ensino superior. 

MA; depois juntou. 

SFI; das coisas que ele sabe, porque eu lho 

disse de caras e portanto ele sabe que eu 

critico isso, é eu acho que ele investiu bem, 

eh com as condicionantes todas . . . na parte 

ciência, mas deixou de lado o ensino 

superior eh  . . . de tanga. de tanga para não 

dizer pior já nem é tanga. eh: e portanto: o 

SUBfinancimento do ensino superior, eh . . 

. digamos é outra face . . . da do facto de de 

facto a CIÊNCIA apesar de tudo ter andad- 

-- depois tem (palavra incompreensível), o 

que é que é a (palavra incompreensível)? eu 

assisti em {país} às mesmas histórias. 

nunca vi os prazos cumpridos.  

MA; (riso) 

SFI; ah daqui a seis meses está tudo 

avaliado, e não seis quantos. não está nada! 

aquilo passa por milhentas equipas, tipos 

por milhentos lados. um que não pode, o 

que adoece, o que morre o que não sei 

quantos mais, é preciso fazer aquilo tudo, lá 

vão uns meses para vir fora da trela. se eles 

não anunciassem tantos prazos tão . . . 

MA; (riso) 

SFI; (riso) com alguma demagogia, eh eh 

era menos. porque: de facto, os dinheiros 

nunca chegam nisso, de vez em quando 

bruxelas mete-se e quem resolve fazer uma 

auditoria, lá vai aquilo tudo pára pára 

durante uns tempos! assisti às mesmas 

histórias no {unidade I&D}, por acaso o 

laboratório onde eu estava na altura, a gente 

tinha aquelas reuniões toda a gente podia ir, 

mesmo um bolseiro! e e portanto assisti a 

muitas coisas que tinham estes atra-. eu 

acho que é inevitável, eu não posso . . . a 

ciência tem um certo grau de pres- 

previsibilidade. pronto eu se fizer aqui três 

e tal daqui a três anos tem um protótipo. há 

aqui algum grau de incerteza. posso não ter 

o protótipo, pode não funcionar, pode 

resultar enfim. posso dizer ah está bem. mas 

eu escrevo três papers, para já isso é 

possível, agora, se o protótipo funciona, 

MA; (riso) 

SFI; já é um pouco mais complicado, a 

gente vai fazer por isso. 
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MA; sim sim. 

SFI; e e portanto no meio digamos desta 

imprevisibilidade, eu acho que: . . . apesar 

de tudo isto vai funcionando, e que já há 

minimamente verbas. eu eu vejo mais 

difícil de facto a eu acho que na parte do 

ensino superior a gente arrisca-se a 

estrangular. e a estrangular eh podemos 

condicionar alguma coisa que é a qualidade 

das pessoas que a gente está a produzir, em 

termos de . . . licenciaturas, bacharelatos, 

etc. não tanto dos doutoramentos, uma vez 

que a gente nos doutoramentos ainda pode . 

. . apesar de tudo (palavra 

incompreensível). há aqui um desequilíbrio. 

e eu penso . . . DESSE ponto de vista 

económico o condicionamento está mais na 

parte do ensino superior, do que 

propriamente na investigação. na 

investigação a mim preocupa-me a parte 

pessoal. porque aí é exactamente o 

contrário. não é ensino superior, portanto 

pluriuniversitário. politécnico, com estas 

broncas que deu por aí e tal, e e que têm -- é 

assim é um pouco: é desrazoável que se 

peça a uma pessoa que já se doutorou com 

não sei quê, que agora vá tirar um curso. 

isso só existe para o . . . por razões que têm 

a ver com estatutos anteriores, só é imposto 

ao politécnico, não é imposto ao 

universitário. eh a a situação dos grandes 

sistemas é muito diferente. do universitário 

nesta altura tem . . . mais ou menos setenta 

e cinco por cento das pessoas são 

doutoradas. e as pessoas que estão 

doutoradas são . . . no universitário, 

estáveis. calma ah (palavra 

incompreensível). mas enfim, globalmente 

portanto. estabilizou-se o corpo docente no 

ensino universitário. bom há sectores -- 

estamos em letras há a porcaria da história 

que nunca se sabe o que é que se faz aos 

aos leitores, porque há leitores de todos os 

tipos. doutorados, não doutorados, não sei 

quê, estrangeiros. há uma confusão 

incalculável. eu penso que estes estatutos 

vão metê-los na ordem, 

MA; [humhum.] 

SFI; [entre aspas], ou seja, vão criar uma 

coisa que se perceba. 

MA; [sim.] 

SFI; [há] aqueles que são contratos 

bilaterais, e depois há uns que . . . só 

poderão estar a tempo inteiro durante 

períodos curtos. que era normal. e quem 

quer, porque lecciona língua e não sei quê, 

não tem que ser leitor. é . . . pessoal 

associado. professor associado ou o que 

quer que seja, na carreira normal, não é só 

porque dá línguas que tem que ter um coiso 

diferente. portanto, de um modo geral, 

sobretudo no universitário, temos o pessoal 

docente estabilizado, não temos é dinheiro. 

MA; (riso) 
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SFI; para funcionar para as coisas mais 

triviais. na ciência eu acho que é um pouco 

a situação inversa. DINHEIRO em termos 

de equipamentos, e de funcionamento, vai 

[havendo,] 

MA; [vai havendo.] 

SFI; gostávamos que tivesse mais, mas 

enfim. a gente tem de olhar para onde é que 

veio. e eu eu preocupar-me-ia nesta altura 

muito mais pela estabilização . . . da de um 

corpo de investigadores e e coiso. e depois 

acho que nas dois sistemas há que pô-los 

em rede. ou seja, eh é mais fácil e está mais 

fácil a ser feito na na na ciência, eu acho 

que na na na parte do ensino superior foi 

por um pouco por estrangulamento. mas eh 

enfim, algumas dessas se forem contadas 

agora. 

MA; (riso) eh: como é que classifica a sua 

ciência? no quadro das relações entre as 

VÁRIAS . . . ciências. 

SFI; mas em que aspecto? 

MA; eh: acha que a sua área científica está 

mais próxima de determinadas ciências, e 

mais afastada de outras? quais? 

SFI; ah. eu agora faço são coisas . . . não 

faço muita coisa infelizmente, fiz uma 

MA; (riso) 

SFI; não, não é. isto de ir trabalhar aqui . . . 

um dia ou dois ali à {universidade} não é a 

mesma coisa que estar no mesmo sítio. 

portanto às vezes é complicado. eh: . . . mas 

eu vi desde há bastante tempo para cá, 

depois do doutoramento fiz sempre passei a 

fazer coisas na fronteira do que seria física 

aplicada, ou até, engenharia física, as 

designações são . . . quase equivalentes. 

MA; sim. 

SFI; passei a fazer . . . embora eu não me 

ocupe normalmente da parte que seja a 

aplicação disso, mas as coisas que a pessoa 

faz nos filmes que produz, e da 

caracterização, são coisas que têm 

aplicações. eh: os displays que a gente tem 

nas análises calculadoras, essas coisas 

agora que há, são flexíveis ou desses cois- é 

são coisas que resultam de estudos neste 

género. e portanto passei a fazer isso. e 

fazemos sobretudo a parte da da 

caracterização disso. para mudar para aqui 

deixei algumas técnicas, que estão no 

{universidade} não é, e aqui agora temos . . 

. passei a trabalhar às vezes com um 

chamado o microscópio de força atómicas, 

que é um: uma pontinha, que é sensível 

digamos às forcinh\as de cada átomo . . . 

cada átomo são milhENTOS, eh . . . . e 

portanto consegue MApear, não é que a 

gente veja. mas como é sensível a esse 

distorce, a gente manda um laserzinho, que 

se reflecte, e depois, e se este torcer ele 

manda o laser para outro sítio, e o tal ccb, 

enfim, detecta . . . onde é que está. e com a 

forma disso, no fundo, o software faz um 
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MAPA da superfície. e este mapa pode ir 

até coisas eh à escala praticamente dos 

átomos. eh: . . . portanto é assim, 

directamente eu não faço nada totalmente 

ap- já fiz. n- n- não fiz muito. tenho um 

colega aqui na {universidade} que fez 

muito mais. nã- fiz- fizemos algumas coisas 

aplicadas até porque na altura no 

{universidade} não tínhamos ninguém 

(palavra incompreensível). eh fizémos, 

metalizámos eh: . . . os segmentos, dos acho 

que era para os {empresa}, metalizámos 

para que aquilo tivesse menos atrito. 

MA; sim. 

SFI; e eles metiam aqueles segmentos 

dentro dos motores, entretanto nunca nos 

disseram o que é que se tinha passado, 

MA; (riso) 

SFI; porque a (palavra incompreensível) é 

em {topónimo} não é aqui. pronto. se foram 

autorizado a meter eles lá, isso não sei. a 

gente fez o nosso trabalho, 

MA; claro. 

SFI; o resto nunca passámos dali, porque 

havia na altura a fábrica portuguesa de 

segmentos trabalhava . . . para a {empresa}, 

MA; sim. 

SFI; mas a decisão vem de onde, vem de 

{topónimo}. e portanto, se foram metidos 

se não foram metidos nunca nos disseram 

nada. eh fizemos pequenas colaborações, 

digamos ou nalguns casos colaborações 

com dois três, eu acho que no 

{universidade} hoje em dia o sítio onde 

deve ser e sobretudo a parte do pólo de 

{topónimo}, fazem IMENSAS coisas 

dessas (palavra incompreensível). aqui, 

fazem algumas. digamos o professor 

{pessoa} fez . . . muito tempo colaborações. 

ficou lá com equipamento, porque algumas 

dessas não sei portanto fecharam. ou assim. 

e deixavam ir buscar as coisas que lá 

estavam. e ele foi lá e arrematou aquilo -- o 

grupo VIVE em grande parte de facto com 

projectos que foram da indústria, e tem lá 

equipamentos enormes, que foram todos eh: 

. . . alterados por dentro, mas enfim 

câmaras de vácuo etc, e depoi- eh e que 

agora . . . processam resultados científicos. 

mas aqueles resultados têm aplicações m- 

MUITO rápidas ou muito fáceis desde que 

haja indústrias para o fazer. portanto, eu 

trabalho em física aplicada no domínio 

digamos de materiais. física dos materiais. 

portanto eh mas que é um que que há 

alguma coisa que c- faz contactos com a 

química, 

MA; humhum. 

SFI; porque sobretudo a química física. 

muitos dos aspectos da química eh: são 

parecidos, em termos de caracterizações 

etc. a incidência depois do que é que eles 

querem observar é um pouco diferente. mas 

às vezes energia -- eu fazia (palavra 
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incompreensível), eh: havia um grupo em 

{topónimo} com que colaborou às vezes 

comigo p- por razões mais complicadas, e 

tal porque fecharam os equipamentos, eh 

uns processos muito estranhos. e foram 

várias vezes fazer e aquilo que ele tinha lá 

era o mesmo. e foram também um grupo 

que agora está em {topónimo}. eh: 

portanto, às vezes as técnicas podem ser as 

mesmas, depois o que é que a gente quer 

observar e a interpretação [é que pode ser] 

MA; [é diferente.] 

SFI; depois diferente. o sistema digamos 

(palavra incompreensível). portanto, com a 

química, com alguns sectores da engenharia 

etc, a fronteira é: bastante óbvia. eu não 

faço nada que vai em direcção -- eu . . . e eu 

nunca estive assim coiso que fosse em 

direcção à biologia, mas também há: 

sectores da . . . da física que fazem 

fronteiras com isso. 
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SFI-3 

MA; passando às perguntas propriamente 

ditas, eh: acha que em portugal existe uma 

comunidade científica, ou que há grupos de 

pessoas a trabalharem: isoladamente? 

SFI; não eu acho que há uma comunidade 

científica. e há reuniões de associa- das 

associações portanto d- das sociedades . . . 

MA; humhum. 

SFI; científicas, e: e há reuniões eh por 

exemplo no caso da {associação}, lembro-

me perfeitamente que eh (tosse) começaram 

na altura em que eu comecei a . . . associar-

me às reuniões, aliás e foi na altura em que 

ela foi criada mais ou menos. as reuniões 

eram . . . muito curtas, e: [e] 

MA; [sim.] (riso) 

SFI; realmente com um número reduzido de 

pessoas. e depois começaram a ser 

alargadas, depois passaram a ser alargadas 

também aos professores do ensino 

secundário, portanto primeiro era só eh o 

grupo . . . de pessoas com investigações 

universitárias, depois passou a ser alargado 

ao secundário, depois agora já há uma 

escola ibér- uma escola . . . e uma s- e uma 

reunião da escola, que é mais virada para eh 

(tosse) o ensino secundário e básico e há 

reunião científica. mas são em geral, na 

mesma altura. portanto as pessoas podem ir 

a umas eh: . . . portanto a umas sessões e a 

outras. depois mais tarde, eh houve um 

acordo com a {associação}, de modo que: 

passou a haver uma escola ibérica, chamada 

escola ibérica . . . eh de professo- da do 

ensino da física, que: funciona todos os 

anos. um ano -- porque a nossa reunião da 

{associação} é bianual. portanto só 

funciona de dois em dois anos. 

MA; humhum. 

SFI; mas a escola ibérica, no ano em que há 

reunião da {associação} . . . eh a escola 

ibérica é em portugal. e é juntamente com 

essa reunião. e no ano em que não há 

reunião da {associação}, a escola ibérica é 

em espanha. e é juntamente com a 

{associação}. e portanto eu penso que sim. 

que há uma boa -- eh na parte de 

investigação há já uma uma comunidade. 

HÁ realmente uma boa comunidade a 

trabalhar. depois há realmente dentro da 

física é campos. portanto realmente a física 

do estado sólido -- na altura em que eu 

comecei eh a trabalhar em física do estado 

sólido, ERA de facto, isto foi nos anos 

sessenta, era um dos campos da física 

MUITO MUITO eh . . . divulgados. os 

grupos . . . eh nas nossas reuniões da 

{associação}. os grupos d- que faziam 

física do estado sólido eram MUITO 

grandes. eram realmente dominadores. 

antes tinha sido a física nuclear. a física 

nuclear decaiu um bocado. eh depois a 
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física nuclear aumentou outra vez, com os 

cerns e com estas eh eh: experiências eh 

interessantes, eh sobre o núcleo. no fundo o 

comportamento do núcleo. na e a e a física 

da matéria condensada, pronto houve 

materiais ou como quiser. diminuiu um 

bocadinho, aliás toda a física diminuiu um 

pouco de importância, porque a importância 

da física foi MUITO grande eh: no século 

vinte não é. 

MA; humhum. 

SFI; com o desenvolvimento todo da da 

física . . . do átomo. d- da compreensão do 

átomo. naturalmente. (tosse) e da e da 

mecânica quântica, obviamente. tanto que 

realmente fez perceber iMENsos sistemas, 

imensas eh . . . o o comportamentos que até 

então se observavam . . . mas não se 

compreendiam. 

MA; humhum. 

SFI; e portanto o desenvolvimento por 

exemplo da biologia molecular . . . é todo 

baseado na . . .  

MA; física. 

SFI; no desenvolvimento da física não é. a 

seguir da química mas . . . a física -- a 

separação entre a física e a química já . . . 

portanto apercebi-me disso mais tarde. já é 

uma separação que eh a fronteira não é 

muito bem definida. porque eh realmente eh 

nós podemos considerar que as unidades 

fundamentais que constituem matéria são os 

átomos, e realmente o átomo é um sistema 

físico. todo desenvolvido e todo estudado e 

todo PERCEBIDO pelos físicos. quando os 

átomos se começam a juntar, nas moléculas, 

os químicos dizem que começa a ser deles. 

que já são ligações entre átomos. e no 

estado sólido é evidente que são os átomos 

juntos no sólido que é . . . é mais do que nas 

moléculas. porque pode haver sólidos 

constituídos por moléculas, pequenas 

associações de átomos. mas os sólidos que 

nós tratávamos era, na altura, muito mais 

sólidos metálicos sólidos constituídos por 

associações de ÁTOMOS . . . que NÃO 

formavam moléculas. portanto eram 

realmente distribuições de átomos com 

número infinito . . . de parceiros. portanto e 

e portanto . . . na física do estado sólido . . . 

é a física desses sistemas, GRANDES 

associações de parceiros, que agora que 

depois foi continuada na nanotecnologia, 

que já ouviu falar. 

MA; hum. 

SFI; (tosse) a nanotecnologia -- portanto a 

física do estado sólido é das grandes 

associações . . . de átomos. a física 

molecular é das pequENAS associações de 

átomos. a nanotecnologia está ali no meio. 

portanto é maior que as moléculas, portanto 

são agregados . . . com dimensões maiores 

que os agregados moleculares, 

MA; humhum. 
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SFI; mas são agregados com dimensões 

muito pequenas comparadas com a 

dimensão do sólido. que é uma dimensão 

praticamente infinita ao nível atómico. 

portanto mas foi um dos campos de dese- . . 

. em que a física do estado sólido continuou 

a desenvolver-se foi nas nanotecnologias. 

que agora também se fala muito e que [tem] 

MA; [sim.] 

SFI; muitas aplicações . . . realmente 

práticas.  

MA; vale a pena ser cientista em portugal? 

SFI; eu acho que vale a pena ser cientista 

em portugal se se: tiver trabalho. (tosse) 

talvez isso seja comum a tudo não é. eh o 

problema -- (tosse) se me pergunta se vale a 

pena ser cientista eu penso que vale. a pena 

ser cientista. mas não há assim um número 

infinito de lugares, para os cientistas 

trabalharem. e portanto ser cientista, tirar 

um curso de física, eh e depois -- eh com a 

perspectiva de vir a ser cientista, porque 

pode-se tirar um curso de física com outra 

perspectiva, [não é.] 

MA; [hum.] 

SFI; mas com a perspectiva de vir a ser 

cientista, e depois não encontrar, é evidente 

que uma pessoa pode candidatar-se a 

bolsas, e pode trabalhar em vários grupos, 

com uma bolsa ou com outra, isso já é uma 

maneira de trabalhar. eh eh e já não é mau. 

eh mas eh mas depois? quer dizer vai 

continuar toda a vida com bolsas? com uma 

situação um bocado . . . instável? ou pelo 

menos sem uma grande certeza . . . uma g- 

uma grande cert- não precisa de uma grande 

certeza, sem QUALQUER certeza, 

MA; (riso) 

SFI; em termos de (riso) de de estabilidade? 

eu acho que é capaz de ser um bocadinho 

difícil. eu lembro-me perfeitamente quando 

estava em {país}, eh portanto nos meus 

vinte e poucos anos. estava em {país}. no 

fim de ter terminado aqui o curso fui com a 

segurança de quando viesse de {país} com 

o doutoramento com certeza, 

MA; sim. 

SFI; tinha que trabalhar e tinha que o . . . 

obter, tinha aqui a vida assegurada, 

MA; sim. 

SFI; eh: com uma estabilidade, portanto eu 

estava num sítio onde podia ir, passar um 

ano aqui, ou outro ali, com uns pós-docs, 

com -- portanto isso era sempre possível. 

portanto nessa altura havia uma certeza 

muito grande de daquilo que iria ser . . . a 

vida . . . de uma pessoa. 

MA; sim. 

SFI; que enveredava pelo curso . . . 

científico. claro que havia o- dificuldades 

que não há hoje! nós não tínhamos 

instrumentos, nós eh tínhamos que lutar 

para qualquer tipo de equipamento, que 

agora é relativamente mais fácil. não havia 
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este tipo de concursos, 

MA; sim. 

SFI; que: de financiamentos, que podiam eh 

no fundo apoiar o desenvolvimento de um 

determinado projecto. isso não havia. era 

MUITO complicado. tinha que se lutar 

MUITO. lá se conseguia -- (tosse) o 

primeiro difractómetro que nós tivemos foi 

a alemanha que nos ofereceu. por causa de 

contactos do director, do nosso grupo, que 

conseguiu, e eles ofereceram-nos um 

difractómetro. foi uma coisa . . . que as 

pessoas ficaram . . . 

MA; (riso) 

SFI; pronto foi já o movimento europeu 

[digamos] 

MA; [sim sim sim.] 

SFI; de protecção aos mais pequeninos, 

MA; (riso) 

SFI; qualquer coisa desse esti- desse 

género. porque antes nós trabalhávamos 

com fotografias e chapas fotográficas e 

aquilo não tinha a qualidade os resultados 

não tinham a qualidade . . . eh necessária 

para podermos competir a nível de es- a 

nível de . . . de publicações. 

MA; claro. 

SFI; era era impossível. (tosse) e depois os 

computadores. mas eu quando fui para 

{país}, lembro-me de fazer contas, 

portanto. havia um computador, 

computador havia UM computador para 

toda a universidade. 

MA; (riso) 

SFI; era um edifício! o computador era um 

edifício! nós íamos ao computador e 

levávamos os nossos dados em cartões, ou 

em fitas, enfim um: . . .  e lá e depois íamos 

lá buscá-los daí a um: 

MA; (riso) 

SFI; dia ou dois buscar os resultados. 

(tosse) mas isto era em {país}. a máquina 

para fazer contas era . . . era uma mesa, com 

uma máquina em cima, que era uma espécie 

de máquina de escrever, e que andava de 

laborató- de gabinete em gabinete. portanto, 

nem máquinas de calcular ainda havia. 

MA; (riso) 

SFI; pronto isto era em {país}. cá, quando 

eu cheguei, quando eu cheguei não. ainda 

antes de ir para {país} nós já tínhamos um 

computador pa- dois. um no {topónimo} e 

um . . . na {instituição}. em {topónimo}. e . 

. . podíamos usar os computadores 

enviavam-nos por correio os nossos . . . 

cartões, 

MA; (riso) 

SFI; com os dados etc, e recebíamos os 

resultados. mas esses dados como eu disse 

eram todos retirados eh . . . eh eh eram 

medições mas medições eh a olho nu. não 

eram medições com instrumentos. o 

instrumento só o tive só o tivemos nos anos 

oitenta já. já eu cá estava há uma série de 



356  

anos. bom, mas pronto as coisas foram 

evoluindo. agora é MAIS fácil nesse 

aspecto [é mais] 

MA; [hum.] 

SFI; fácil. eh porque há projectos, porque 

há eh estruturas que APOIAM no fundo eh 

se os projectos são bons, são financiados. 

isso . . . e parece-me que isso funciona de 

modo razoável. poderá haver algumas 

influências, poderá haver -- nota-se quer 

dizer lisboa está mais perto dos centros de 

decisão, e as coisas podem . . . às vezes ser 

um bocadinho mais difíceis para quem não 

está em lisboa, mas é é um bocado . . . 

pode-se poderá haver uma certa distorção, 

MA; [sim.] 

SFI; [mas] a verdade é que toda a gente tem 

oportunidades. de faz- de se candidatar, e se 

for realmente boa, de obter condições para 

desenvolver a investigação. o problema é a 

segurança, dá-me ideia que a segurança é 

que deve ser eh: não sei quer dizer. poderá 

haver pessoas que também não valorizam 

tanto a segurança. 

MA; sim. 

SFI; e- eu lembro-me e: ia para lhe contar 

isso. eu lembro-me que quando fui para 

{país}, com a minha segurança 

completamente estabelecida em portugal, 

eh . . . d- . . . estranhar, que as pessoas meus 

colegas de {país} estivessem a tirar eh fazer 

um doutoramento, e não faziam a MÍNIMA 

ideia para ond- . . . depois para onde iam. 

MA; (riso) 

SFI; e MESMO aqueles que já estavam em 

bons inclusivé lá em {universidade} um 

professor {pessoa}, que já era um elemento 

do departamento, tinha apenas um um um: 

cargo temporário. portanto daí a dois ou três 

anos, aliás teve depois que se candidatar, 

depois foi para outra universidade, a 

quilómetros de distância, família . . .   

MA; (riso) 

SFI; lá foi tudo atrás, ou não foi, ou vinha 

de comboio todas os dias, e andava 

duzentos quilómetros para trás e para 

diante, bem nem sei como eram os 

transportes. mas pronto. portanto essa 

insegurança para mim era muito . . . 

estranhava como as pessoas podiam viver. 

isto é um questão de hábito. 

MA; [sim.] 

SFI; [de facto] é uma questão de hábito. eh 

agora . . . portanto o reportando-me à 

pergunta que fez. vale a pena ser cientista? 

eu acho que vale. eu acho que o 

PRINCIPAL . . . principal, é que vale a 

pena ser aquilo que s- uma pessoa pensa 

que gosta de ser. 

MA; humhum. 

SFI; deve ser horrível uma pessoa ter uma 

profissão . . . que: que é uma seca. que não 

gosta. que vai para lá por obrigação. e que 

tem que fazer umas coisas, e pronto enfim. 
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isso é que eu acho que deve ser a pior coisa 

DA vida. 

MA; (riso) 

SFI; porque eh tudo aquilo que nos dá 

prazer, eh nós aguentamos melhor. quer 

dizer, aguentamos a as dificuldades de 

melhor maneira. e depois também 

realmente, ser cientista implica . . . viver-se 

numa comunidade científica não é. e isso é 

muito bom. porque: eu penso que nas 

comunidades científicas não há muito 

aquele espírito da inveja e de, de prejudicar, 

e de eu não digo nada porque o melhor se 

eu não disser nada os louros são todos para 

mim. porque isso não se consegue. nós só 

conseguimos ser . . . eh razoáveis . . . bons 

com certeza alguns, mas . . . razoáveis 

cientificamente, se discutirmos as coisas 

com os colegas, se . . . virmos a opinião 

DELES sobre os assuntos, 

MA; humhum. 

SFI; se sugerirmos hipóteses, portanto num 

num espírito de abertura. [e eu] 

MA; [hum.] 

SFI; acho que isso é um bom eh ambiente. 

para se trabalhar. 

MA; humhum. 

SFI; eh funcionar com um grupo no qual há 

um pr- profundo espírito de abertura ATÉ 

por necessidade. 

MA; humhum. 

SFI; porque realmente a ciência só vence se 

for aceite pelos pares . . . não é? o o a pedra 

de toque de qualquer coisa que está bem 

feita, é ser aceite para ser publicada, é ser 

aceite para ser o o: considerada como uma 

teoria, portanto e se não é aceite, portanto 

nós dependemos dos nossos colegas, é esse 

sentido de comunidade é que eu acho que é 

extremamente interessante. 

MA; quais é que acha que são as 

condicionantes mais determinantes para a 

actividade científica? serão as as 

condicionantes económicas, as sociais, ou 

outras? 

SFI; eh 

(interrupção) 

SFI; portanto, estava a perguntar-me quais 

eram as [maiores] 

MA; [as] 

SFI; dificuldades 

MA; sim. e as condicionantes mais 

[determinantes.] 

SFI; as condicionantes eh . . . mais 

determinantes. eu . . . eu:  eh . . . acho que . 

. . deixe cá pensar um bocadinho. se houver 

um bom projecto, eh . . . eu penso que é 

sempre possível defendê-lo e portanto o 

dinheiro encontra-se. 

MA; humhum. 

SFI; claro se não for uma coisa com: umas 

despesas megalómanas não é.  

MA; (riso) claro. 

SFI; n- não quero comprar um ciclotrão. 
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MA; (riso) 

SFI; aliás até temos um em {topónimo}. 

porque realmente esses grandes . . . eh essas 

grandes eh eh INStalações, essas grandes 

instalações também . . . também podem ser 

usadas por muita gente, e portanto é 

possível sempre entrar nesses circuitos. 

porque isso as pessoas também estão 

abertas. eh . . . realmente (1.8) inserir-se 

num grupo é é s- é relativamente fácil em 

termos de uma pessoa sentir-se 

aconchegada e orientada. porque também 

não faz investigação quem está 

completamente a começar ah agora eu vou 

fazer investigação. pronto eu vou pensar na 

minha cabeça e de repente surge uma ideia. 

não é [assim.] 

MA; [claro.] 

SFI; a pessoa deve estar eh . . . inserida 

dentro de um grupo, e depois há ideias há 

discussões etc. e surgem nov- eh novos 

caminhos. portanto, pode haver essa 

dificuldade da inserção num grupo, e 

também há grupos e grupos não é. portanto 

há grupos onde as pessoas se sentem mais 

acompanhadas e outras mais isoladas [não 

é.] 

MA; [humhum.] 

SFI; eh . . . talvez realmente a un- a 

dificuldade que eu veja . . . seja uma 

dificuldade de continuidade. porque ou uma 

pessoa se insere no grupo, e fica eh numa 

universidade, ou num num instituto de 

investigação reconhecido, e há m- alguns 

lugares mas também estão cheios. não é, 

portanto não há eh não há uma 

possibilidade de contratação infinita. ou ou 

muito [aberta.] 

MA; [claro.] claro. 

SFI; o que significa que eu acho que é 

relativamente fácil, possivelmente, 

começar-se uma carreira de investigação, eh 

. . . a partir de certa altura se calhar já não é 

tão fácil continuar-se uma carreira de 

investigação. porque ou se encontra 

realmente um lugar, com uma certa 

estabilidade. eu não estou a dizer também 

infinita, mas mas de qualquer modo em que 

haja alguma segurança de continuidade. 

porque se não a certa altura uma pessoa 

pode ver-se na situação de já não tenho 

lugar, acabou-se o meu contrato, eu já eh 

possa candidatar-me a concursos para 

professor aqui ali e acolá, mas os concursos 

abram lugar e concorrem dez pessoas ou 

vinte, e depois e depois não sei. quer dizer 

porque de facto depois qual é a 

continuidade? uma pessoa que se preparou 

para fazer uma certa f- ter uma vida d- 

como investigador, e depois não tem lugar, 

eu penso que se calhar que se calhar essa é 

eh eh a maior eh dificuldade. É claro que 

nós temos que pensar que agora o nosso 

lugar n- é na europa. para não dizer já no 
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mundo. 

MA; [humhum.] 

SFI; [não é.] o nosso lugar não é em 

portugal. portanto realmente, as pessoas 

enquanto são novas, acho que devem 

procurar, é extremamente útil procurar uma 

internacionalização. e nesse caso, eu aí sim, 

diria que: o campo de empregabilidade 

pronto alarga-se muitíssimo mais não é. 

MA; humhum. 

SFI; e portanto e as pessoas poderão ATÉ 

depois vir a não fazer exactamente aquilo 

que tinham pensado que seria o ideal, mas 

as pessoas adaptam-se. 

MA; claro. 

SFI; portanto os trabalhos de investigação 

não precisam de ser sempre naquele campo 

que nós . . . achamos que era o nosso ideal. 

MA; humhum. 

SFI; porque investigação por investigação 

qualquer problema nós podemos resolver. 

depois temos que estudar não é, para 

conseguir atacá-lo, e e temos que contactar 

colegas etc, mas depois . . . avança-se. 

portanto . . . possivelmente, eh eh . . . 

analisando o o: . . . a profissão de . . . 

cientista, como uma profissão europeia, eu 

acho que aí há imensas possibilidades. a 

pessoa tem é que pensar que realmente que 

eh . . .  não pode ficar na sua terrinha, ao pé 

dos seus paizinhos, 

MA; (riso) 

SFI; etc, isso às vezes não pode. mas 

também . . . felizmente os transportes agora 

são muito fáceis, a gente pode ir pode vir. e- 

eu sempre fomentei nos alunos o os os 

erasmus, eh as idas para o estrangeiro, eu 

acho que faz MUITÍSSIMO bem ir para o 

estrangeiro, devidamente inserido, pelo 

menos no princípio. não é ir para o 

estrangeiro e depois estar lá 

desacompanhado e -- isso também não. mas 

devidamente inserido, pelo menos no 

primei- nas primeiras fases, faz muitíssimo 

bem. e realmente o nossa o nossa . . . eh . . . 

profissão pode ser desenvolvida em 

qualquer parte do mundo. mesmo do 

mundo. 

MA; humhum. 

SFI; e aí haverá sempre lugares. portanto 

não sei. não vejo que haja uma grande eh 

não vejo que seja mais difícil que qualquer 

outra profissão. 

MA; humhum. 

SFI; é uma questão de . . . espírito. de 

disponibilidade.  

MA; como é que como é que classifica eh a 

sua ciência, num quadro geral de relação 

entre as várias ciências? 

SFI; a física do estado sólido? eh eu acho 

que que eh tem muita ligação com outras 

ciências. MUITA ligação. por exemplo, eu 

eh presentemente como lhe disse estou 

também muito dedicada à formação de 
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professores. 

MA; humhum. 

SFI; mas continuo com as minhas 

actividades de, por exemplo, como está 

neste dossier, e nestes todos, as minhas 

actividades mais científicas. não com: 

estudos magnéticos, eh . . . para isso 

precisava de . . . de viajar com muita 

frequência ao estrangeiro, e passar 

temporadas nos grandes reactores. e eu isso 

de facto não me . . . pronto não é uma coisa 

que m- apele muito para mim. portanto faço 

o trabalho aqui, em {topónimo}, eh com 

raio-x. numa sequência de: daquilo que já 

fazia antes, e que no fundo também 

desenvolvia em termos gerais em {país}, 

embora não tenha usado raio-x, mas usava 

neutrões e e era também difracção portanto. 

os processos são muito semelhantes. e os 

trabalhos que eu agora estou . . . nos quais 

estou a participar, são eh trabalhos muito 

ligados à . . . à actividade biológica de: eh 

medicamentos. portanto de no fundo não é 

de medicamentos. de de de moléculas. 

portanto moléculas que depois poderão ser 

utilizadas para medicamentos. e o que nós 

fazemos é determinação de estruturas. 

porque: lá está, um bocadinho dentro da 

actividade devido actividade dos eh . . . dos 

medi- portanto dos compostos, por causa da 

sua distribuição molecular. nós 

determinamos moléculas. há moléculas que 

já comprovaram poder ter -- 

(interrupção) 

SFI; eh . . . portanto: . . . recorde-me lá. 

MA; estava-me a falar sobre o trabalho 

concreto que está a fazer e que já não é 

propriamente só eh: a física do estado 

sólido, mas [que] 

SFI; [é é] é [muito] 

MA; [já:] 

SFI; no fundo é a física quer dizer são as 

técnicas de física, 

MA; mas já tem relação com: 

SFI; são as técnicas da física do estado 

sólido, portanto as técnicas de difracção de 

raios-x, mas agora aplicadas a compostos 

com interesse farmacológico. 

MA; hum. 

SFI; portanto eh e e o que é que nós 

tentamos eh há várias aspectos que 

podemos eh nós determinamos a a 

distribuição dos átomos na molécula. 

MA; humhum. 

SFI; portanto as moléculas não são todas 

iguais mas têm uma base igual. e depois há 

umas pequenas variações que podem ser 

COLOCADAS digamos, como grupos de 

átomos inseridos na própria molécula. isso 

é um bocadinho tipo engenharia molecular. 

que os químicos fazem muito bem. e o as 

moléculas com que nós trabalhamos são n- 

são preparadas por exemplo na faculdade 

de farmácia aqui em {topónimo}, 
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MA; humhum. 

SFI; eh: também já trabalhámos com eh 

com moléculas no {topónimo}, temos 

contactos com a {universidade}, (tosse) e o 

departamento de química, também aqui. eh: 

eu também preparo algumas moléculas. eh 

que nós estudamos para tentar relacionar . . 

. a estrutura molecular com, neste caso a 

actividade biológica ou, pode ser no caso 

do departamento de química a actividade 

química. do dos materiais. eh e isso para 

quê? para desenvolver . . . novas moléculas, 

que possam ter também actividades 

biológicas eh desejáveis. portanto e- eu 

estou a trabalhar muito com anti-tumorais, 

portanto eh no fundo eh anti- moléculas que 

s- servem para eh tratar eh problemas do 

cancro da mama. eh e algumas moléculas 

realmente têm grande actividade, e já estão 

completamente comercializadas. (tosse) 

outras são novas. e depois estuda-se 

realmente a molécula, eh o que é que na 

molécula eh se pode associar a essa 

actividade, para depois nos dar ideias de 

outras moléculas, outras estruturas, como a 

com uma eh eh . . . de maneira que possam 

ser . . . adquiridas ou preparadas de modo 

mais simples, para no fundo tratar eh eh 

tornar portanto mais barato possível no 

fundo eh o os próprios medicamentos. é 

claro que entre uma ou duas moléculas que 

têm essa actividade, esc- estudam-se 

imensas que depois não têm, mas não faz 

mal. porque isso vai tudo para uma base de 

dados, não são trabalhos que não: servem 

para nada. 

MA; humhum. 

SFI; portanto tudo é publicado. eh o- o- os 

as revistas as quais nós submetemos os 

artigos, e que nos aceitam os artigos, 

inserem tudo numa base de dados, que nós 

também temos acesso, portanto nós, quando 

nos é apresentada uma molécula para 

estudarmos, a primeira coisa que temos que 

fazer é ir à base de dados para ver se já está 

estudado. que já está estudada já não vale a 

pena, eh se não está estudada, sim senhora, 

fazemos o estudo, fazemos a determinação, 

comunicamos aos nossos colegas da 

faculdade de farmácia, eles indicam-nos o 

que é que estava de estranho, quer dizer 

qual é o aspecto diferente de 

comportamento daquela molécula, que eles 

entretanto fizeram estudos biológicos. eh 

(tosse) ou de actividade eh eh: biológica. e 

depois nós tentamos explicar porque é que 

uma molécula tão parecida, com outra, 

[não] 

MA; [humhum.] 

SFI; tem actividade nenhuma. e a outra tem. 

ou porque é que outras têm uma actividade 

até forte, e não não sabemos bem porquê. 

portanto é evidente que eh isso depende das 

moléculas e da maneira como as moléculas 
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se ligam. embora os os os medicamentos 

não sejam utilizados pelo menos quando 

an- até podem ser tomados em 

comprimidos, [mas] 

MA; [sim.] 

SFI; depois diluem-se. portanto são -- as 

moléculas separam-se dentro do nosso 

corpo. e portanto a acção é molecular. não é 

acção sólida. mas, há ligações eventuais, já 

já detectámos num caso isso. uma 

molécula, que era extremamente parecida 

com outra, que tinha muita actividade, e 

esta não tinha. e eh eh e o que nós 

detectámos é que eh havia entre . . . eh 

pares de moléculas, portanto elas 

associavam-se duas a duas, e associavam-se 

exactamente através do sítio activo, o que 

significa que desactivavam o sítio. portanto 

formando ligações BImoleculares. portanto 

havia duas moléculas que tinham est- 

tinham sítio activo, e esta também. e esse 

sítio activo se não houvesse lá a 

possibilidade de elas duas se ligarem, 

funcionava como eh medicamento. porque 

ia ligar-se ao ciclo anormal ou ao tumor ou 

lá [onde era,] 

MA; [sim sim sim.] 

SFI; tinha que se ligar. o facto de elas se 

ligarem aquele caso especial, através de 

ligações de hidrogénio, se ligarem sempre 

duas a duas, bloqueava o sítio activo. e 

portanto elas sendo MUIto parecidas, que 

são moléculas grandes, só aquele bocadinho 

aquele pormenorzinho é que era diferente, 

sendo muito parecidas com outras 

moléculas activas acabavam por não ter 

actividade nenhuma. bom, isso foi um 

estudo engraçado que nós fizemos o ano 

passado. mas outras vezes n- é apenas eh a 

química prepara as moléculas -- a química a 

química farmacêutica. a quím- preparam as 

moléculas e nós vamos estudá-las para uma 

base de dados, para relacionar a estrutura 

com a actividade. pois qualquer pessoa usa, 

porque isto é tudo aberto [não é.] 

MA; [humhum.] 

SFI; eh eh poderia haver patentes, mas 

neste caso não há isto são tudo estudos 

universitários. às veZES há patentes, que 

têm que ficar em segredo, mas isso é 

quando os estudos são feitos em 

colaboração com eh . . . inst- eh instituições 

. . . privadas pronto que eh: . . . está já 

contratualizado esse segredo. 

MA; humhum. 

SFI; nesse caso só se publica aquilo que se 

pode publicar. não se pode publicar tudo 

porque é o tal segredo. 
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JIN-1 

MA; eh então passando às perguntas 

propriamente ditas, eh acha que há uma 

comunidade científica em portugal, ou que 

há grupos de pessoas que trabalham 

isoladamente? 

JIN; é difícil falar em geral em portugal. 

porque eu não conheço TODA a 

comunidade. mas eh: (3.9) eu acho que há 

uma comunidade no sentido social. no 

sentido em que: as pessoas conhecem-se, 

MA; humhum. 

JIN; e encontram-se . . . ocasionalmente, 

mas . . . em termos . . . de aproveitar o 

trabalho em conjunto, enfim . . . um 

bocadinho à expressão que se usa agora das 

sinenergias não é, acho que se aproveita 

muito muito pouco. 

MA; humhum. 

JIN; muito muito pouco. 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JIN; (4.3) acho que as . . . eh quer dizer 

depende da depende da da pos- do que é 

que que- onde é que quer chegar com a 

pergunta. quer dizer eu acho que: isso é um 

bocadinho como perguntar a um: . . . a um 

músico se vale a pena ser músico em 

portugal. a pessoa gosta de música, é 

músico onde estiver. é músico em portugal, 

é 

MA; [pois.] 

JIN; [músico] no . . . eh é um bocadinho: . . 

. portanto as pessoas têm um gosto pela 

ciência, e fazem isto não é. 

MA; se estivesse noutro país, acharia que s- 

que era diferente? o que é que seria 

diferente? 

JIN; ah era diferente com certeza. há muitas 

culturas científicas diferentes, 

MA; humhum. 

JIN; há . . . eh: . . . nós estamos um 

bocadinho assim: . . . a meio da tabela não 

é. há: países em que a situação é . . . muito 

melhor, e há países onde a situação é muito 

pior. eh: . . . há países onde: é mais fácil é 

mais fácil ser cientista em termos 

económicos, é mais fácil ser cientista em 

termos de organização do trabalho, e há 

países onde é mais difícil. eh: (3.5) não 

acho que seja um sítio particularmente 

difícil [acho eu.] 

MA; [humhum.] 

JIN; podia ser . . . se calhar, o potencial das 

pessoas é mais aproveitado noutros países. 

mas . . . mas acho que hoje em dia aqui há 

condições para se fazerem coisas . . . coisas 

boas! 

MA; quais é que acha que são as 

condicionantes mais determinantes . . . para 

a actividade científica? serão as de ordem 

económica, social, cultural, ou outras? 

JIN; acho que são principalmente eh: (2.3) 
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são principalmente económicas para as 

pessoas que SÓ querem fazer eh c- 

investigação científica não é. a maior parte 

das pessoas que faz investigação em 

portugal são também docentes, 

MA; humhum. 

JIN; e: as carreiras . . . de investigação 

científica pura, são . . . muito restritas. 

MA; humhum. 

JIN; para pessoas também que trabalhem 

em áreas onde sejam onde sejam 

necessários materiais eh sofisticados para 

fazer investigação, que não é muito . . . aqui 

a nossa situação na informática, eh: . . . sei 

que também há dificuldades. 

MA; humhum. 

JIN; pensando nas biotecnologias, onde os 

laboratórios são muito caros, onde é 

[preciso comprar máquinas] 

MA; [sim sim sim.] 

JIN; e materiais, etc, acho que aí a situação 

economicamente também não É fácil. eh: . . 

. mas o que se nota principalmente em 

comparação com países . . . onde . . . há 

resultados melhores, que as comunidades 

científicas lá são mais . . . são mais 

dinâmicas, são mais . . . eh . . . há maior 

comunicação, maior interligação, e a maior 

parte das pessoas quando entra numa 

carreira científica de certa maneira, salta 

para um comboio que já está em 

movimento. quer dizer eh, 

MA; (riso) sim. 

JIN; e: . . . e aqui muitas vezes . . . o 

comboio também se calhar já está em 

movimento mas está a andar devagarinho 

não é. 

MA; (riso) sim. 

JIN; e: . . . pegando no exemplo . . . dos 

doutoramentos, que é uma altura em que 

muitas . . . em que na qual muitas pessoas 

fazem a sua investigação mais original, e 

[mais] . . .  

MA; [humhum.] 

JIN; eh: diferente. eh: em muitos sítios, a 

pessoa quando: -- em muitos sítios de ponta 

. . . quando se chegam lá, é-nos dado um 

contexto muito CLARO do que é que se faz 

ali, quer dizer somos largados de pára-

quedas no limite do conhecimento. é aqui 

que isto acaba, é até aqui que nós sabemos. 

está aqui a informação que . . . que te 

permite perceber como é que se chega a 

este limite aqui, e agora nós gostávamos de 

ir para ali! vá força. e portanto a pessoa 

arranca muito: . . . e aqui enfim. aqui 

depende muito das áreas. mas há áreas onde 

. . . eh . . . é preciso fazer muito trabalho: 

sózinho, é preciso: . . . acho que talvez o 

que falhe um bocadinho é a comunidade. 

acho que somos uma cultura bastante 

individualista, [os] 

MA; [humhum.] 

JIN; portugueses. portanto as pessoas 
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acreditam pouco . . . nos benefícios de 

trabalhar em conjunto, e das pessoas se 

juntarem, de . . . 

MA; hum. 

JIN; eu acho que é isso . . . são as duas 

condicionantes, eu vej- que eu vejo mais. 

económicas e e em termos cult- a cultura do 

país, transport- transposta para a 

comunidade científica, [acho] 

MA; [humhum.] 

JIN; que são estas . . . os principais 

problemas. 

MA; qual é que acha que é o papel da 

ciência  

(interrupção)  

MA; e dos cientistas, no mundo actual? 

considerando que é um mundo em 

mudança. muito rápida. 

JIN; (2.7) isso é uma pergunta muito 

complicada! isso é uma pergunta muito 

complicada porque eu acho que: (5.3) olhe 

ainda ainda a semana passada li um artigo 

sobre: muito interessante. sobre o o: o 

efeito placebo. 

MA; sim. 

JIN; a ideia de que hoje em dia se estão a 

refazer alguns estudos de medicamentos 

versus placebos, [portanto] 

MA; [sim.] 

JIN; portanto comprimidos que não . . . de 

açúcar que não fazem nada. e que se está a 

chegar à conclusão que . . . eh os 

medicamentos são eh menos . . . enfim 

eficazes, do que se julgou nos estudos 

iniciais. 

MA; hum. 

JIN; e a questão hoje em dia, e a questão 

que eles colocam é que: estão-se a testar 

medicamentos para doenças por exemplo 

psi- psiquiátricas subtis, depressões ligeiras 

[etc,] 

MA; [humhum.] 

JIN; nos quais se está a tentar obter um 

efeito tão . . . pequenino, 

MA; sim. 

JIN; que qualquer efeito que perturbe 

aquilo . . . o placebo mudar de cor, ou eh: as 

pessoas hoje em dia acredita- acreditarem 

menos nos medicamentos, quer dizer todo 

um conjunto de [microefeitos,] 

MA; [sim.] sim. 

JIN; eh: . . . alteram o resultado. e portanto, 

o que eu acho é que . . . muitos dos 

problemas com que se estão a lidar hoje em 

dia são muito complexos. outro exemplo é 

o caso do aquecimento global não é. que se 

está constantemente a discutir, ainda . . . 

ainda esta semana saíram notícias sobre os 

programas de simulação, que são usados 

para fazer as simulações do aquecimento 

global, se são bons, se não são [bons,] 

MA; [humhum.] 

JIN; se têm erros, se não têm erros. e: isto 

tudo para dizer o quê? para dizer que . . . as 
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pessoas que têm q- tomam decisões . . . 

práticas, que fazem essa mudança rápida do 

mundo, os agentes económicos, políticos, 

etc, . . . acho que tem pouca possibilidade 

de estudar, e de perceber, e de: e de: a 

FUNDO . . . os detalhes científicos, e 

portanto é discutível se: . . . é discutível 

quão informada e quão científica é essa 

mudança, é essa ou -- são essas mudanças. 

e portanto: mas claro que sim. claro que é 

vivemos um mundo cada vez mais . . . eh: a 

ciência é uma é UMA das principais fontes 

de autoridade senão cada vez mais a maior 

fonte de autoridade . . . em termos de 

informação. eh: . . . e a e há e há em muit- e 

há em muitas áreas uma uma . . . um desejo 

de que . . . as decisões sejam informadas 

cientificamente, 

MA; [humhum.] 

JIN; [e:] e nesse sentido eh: a ciência é 

muito importante . . . por isso. penso eu. 

MA; num quadro geral, das relações entre 

todas as ciências, como é que classifica a 

sua? a sua área científica. 

JIN; (4.5) bom, isso levanta uma pergunta, 

uma questão, que é, se a informática é 

ciência ou não. mas eh: (6.0) informática é: 

como é que eu classifico? é uma área 

FUNDAmentalmente aplicada. não é em 

larga medida n- não é bem uma ciência . . . 

na medida em que a raiz a raiz científica da 

informática é . . . enfim a matemática 

discreta, e . . . e a maior parte dos 

informáticos que trabalham mesmo me- 

me- mesmo na investigação, se calhar não 

pensam todos os dias nas raízes . . . 

científicas [daquilo] 

MA; [humhum.] 

JIN; em que estão a trabalhar, e portanto eu 

diria que é uma área bastante: . . . aplicada, 

tecnológica, eh: . . . um bocadinho longe da 

ciência . . . cient- tradicional, do método 

científico. não sei se era este tipo de 

classificação que queria. não? 

MA; era também era também saber eh um 

um pouco de que áreas é que acha que está 

mais próxima, e que áreas é que está mais 

afastada. definiu por exemplo a matemática 

como sendo uma . . . base. 

JIN; hum. 

MA; portanto já respondeu em parte. 

JIN; eh: sim. está muito próximo -- quer 

dizer, as raízes estão na matemática. depois 

hoje em dia a informática acaba por ser 

uma ferramenta para: imensas áreas. 

MA; humhum. 

JIN; eh: nomeadamente . . . na parte de 

sistema de informação, não é. há montes de: 

há muitas áreas que precisam de: armazenar 

eh: . . . e depois ser capaz de procurar, 

quantidades enormes de informação etc. 

também na parte da simulação [eh:] 

MA; [humhum.] 

JIN; desde . . . simulações da física, da da: . 
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. . de engenharia civil,  

MA; humhum. 

JIN; todas as biotecnologias hoje em dia eh: 

utilizam IMENSO eh: . . . imensa 

informática, por exemplo os os cientistas 

mais citados da informática são todos 

pessoas que trabalham na ponte . . . entre a 

informática e as biotecnologias, não é. 

porque com o boom da biotecnologia 

actualmente, [qualquer] 

MA; [humhum.] 

JIN; qualquer informático que faça um 

artigo popular, na área das biotecnologias, é 

uma vedeta. eh: . . . sim, é assim mais ou 

menos onde se enquadra. é assim um 

bocadinho uma área ferramenta. um 

bocadinho uma área horizontal hoje em dia. 

uma área que serve de ferramenta para: 

muitas muitas áreas. 
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JIN-2 

MA; (riso) eh então passando eh às 

perguntas propriamente ditas, que estou a 

colocar a a todas as pessoas, 

JIN; ok. 

MA; acha que em portugal há uma 

comunidade científica, ou que há grupos de 

pessoas que trabalham isoladamente, cada 

um para seu lado? 

JIN; eu eu tenho a ideia eu cada vez mais 

tenho a ideia que sim. que existe uma 

comunidade. não --  há um problema de de 

de áreas. as pessoas teimam 

MA; áreas? 

JIN; as pessoas teimam muito -- eu acho -- 

a impressão que eu tenho é que as pessoas 

insistem muito em dizer que aquilo não é a 

área delas. quando a coisa é muito 

específica, 

MA; humhum. 

JIN; ou é muito difícil, 

MA; humhum. 

JIN; eh ir mais longe na conver- -- eh 

interessam-se. mas até um ponto, bastante 

baixo. ir mais longe numa conversa, 

MA; humhum. 

JIN; nesse sentido. eu notei mais abertura 

nas conferências. se calhar tinha mais a ver 

com o ser (fala incompreensível). mas 

notei. noto isso. e na minha área há muito 

pouca gente. (suspiro) não sei se acontece 

com todas as áreas. 

MA; sim sim sim. 

JIN; tenho ideia que por exemplo, na área 

das interfaces, eh eu trabalho num 

laboratório multimédia. não tem . . . muito 

muito a ver, tem mais ou menos. foi lá . . . 

MA; sim. 

JIN; que a minha orientadora conseguiu 

roubar-me o lugar de trabalho. eh eu 

trabalho com esse. os meus colegas 

trabalham todo o dia multimédia. tenho a 

ideia que a comunidade deles é muito 

maior. porque é muito difícil encontrar 

pessoas sobre informação geográfica em 

portugal. há muito pouca gente. eh na 

minha no meu departamento existe UMA 

pessoa. e é essa pessoa que me está a 

orientar. e ponto. no meu departamento não 

há mais ninguém. eh tenho ideia que na . . . 

na {universidade}, 

MA; sim. 

JIN; acho que existe . . . um um pessoal a 

trabalhar em geografia. tenho ideia que sim. 

MA; portanto há o instituto eh o {unidade 

I&D} que no início era uma espécie de 

departamento, agora até . . . portanto eh 

separaram-se. (fala incompreensível). só 

que eu não tenho ligação com eles! eu não 

eu não -- é uma pena que eu tenho. eu não 

tenho ligação com eles. tenho MAIS 

ligação com o pessoal da multimédia. 

provavelmente a culpa é minha. porque eu é 
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que estou naquele laboratório, e aproximo-

me daquelas pessoas. eh mas tenho a ideia 

que sim. que existe uma comunidade. acho 

que sim. não tenho ideia que não exista. eu 

estive . . . não oficialmente, mas estive no 

encontro nacional de computação gráfica. e 

aquelas coisas, aquelas coisas pequeninas, 

nacionais. e que dá para ver que existe uma 

comunidade. (fala incompreensível).  

MA; humhum. 

JIN; e depois claro, acabo por encontrar 

essas pessoas portuguesas lá fora.  

MA; sim? 

JIN; na última conferência que fui estava lá 

o meu júri de . . . de -- a cat. aquela 

comissão de acompanhamento de tese, 

(palavra incompreensível), tivemos imenso 

-- aliás. foi mais produtivo aquilo que a cat. 

porque estivemos umas duas horas a 

conversar. (fala incompreensível). 

MA; hum. 

JIN; e foi interessante. acaba por existir 

essa comunidade. (fala incompreensível). se 

calhar não está presente não está TÃO 

presente no dia-a-dia, e: eh curioso. eu 

tenho alguma sorte porque trabalho num 

laboratório. para todos os efeitos é um 

open-space. (fala incompreensível), tenho a 

ideia que sim. 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JIN; não sei. vamos ver.  

MA; (riso) 

JIN; neste momento, eu acho que vale a 

pena ter a formação.  

MA; sim? 

JIN; passar pelo processo de formação. é o 

que eu posso dizer até agora. eh . . . acho 

que vale a pena eh eh no sentido em que . . . 

talvez não (fala incompreensível), mas a 

fundação ainda ajuda, ainda financia 

bastante.  

MA; humhum. 

JIN; e eu comecei com isto tudo por causa 

de um projecto da fundação.  

MA; humhum. 

JIN; financiado.  

MA; humhum. 

JIN; depois a seguir não sei. acho que, acho 

que da ideia que eu tenho, e é a ideia que eu 

tenho  agora, as universidades não 

permitem que uma pessoa faça só isso. e 

isso pode ser um problema. há sempre uma 

grande . . . parte do tempo que é preciso dar 

aulas, há uma parte do tempo -- e no meu 

departamento, existe UM investigador. 

TODOS eles têm que fazer investigação, 

mas existe uma pessoa, só com o estatuto 

de investigação, e que não dá aulas. 

MA; a tempo inteiro? portanto que é a 

única pessoa que -- 

JIN; sim. isso falha um bocado. é um 

problema de financiamento. e é capaz 

depois no final as pessoas terem que . . . dar 
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as aulas, terem que . . . a gestão do 

departamento acaba por ser distribuída a 

todos os docentes. um trata dos seminários, 

outro trata por exemplo dos centros de 

investigação. acaba por dar mais trabalho 

do que as pessoas estão à espera. eu tenho 

ideia de que me vai dar mu-bastante 

trabalho se fi- se ficar por cá. pelo menos a 

formação, acho que sim. acho que vale a 

pena. 

MA; qual é que acha que é o papel da 

ciência e dos cientistas no mundo actual? 

considerando que é um mundo numa 

mudança muito rápida. 

JIN; pessoalmente acho que é a 

transferência. não é. é desenhar uma coisa 

que tenha uma transferência, 

MA; hum. 

JIN; tenha uma transferência tecnológica, 

que . . . que . . . no final dê uma empresa. dê 

NOVECENTAS empresas. não é. aquela 

história, dá novecentas, para uma correr 

bem.  

MA; (riso) 

JIN; isto. basicamente. é tirar uma ideia que 

depois possa ser transferida. eh claro que há 

daquelas ideias que nunca têm 

transferência, eh tudo bem. mas isso não me 

entusiasma a mim. ACHO que isso também 

tem um papel, mas para mim a ideia é não 

ser só tecnologia. meter a parte científica. 

depois com a transferência. 

MA; qual é que lhe -- quais é que lhe 

parecem ser (clique palatal) as principais 

condicionantes, do trabalho científico? se 

serão condicionantes de ordem económica, 

de ordem social, de ordem [cultural? ou 

outras?] 

JIN; [é o financiamento. é.] 

MA; é a económica? 

JIN; é. acho que sim.  

MA; é mais. 

JIN; é por causa disso que as coisas se 

fazem ou não.  

MA; humhum. 

JIN; tipicamente. acho eu! a ideia que eu 

tenho. existem coisas que ficam por fazer, e 

coisas que . . . começam a ser feitas, mas 

depois o financiamento não funciona muito 

bem. é. geralmente é por aí. acho eu. acho 

que de resto há abertura. tem temos mesmo 

abertura. não não -- quer dizer não é uma 

abertura muito muito satisfeita. eh nós 

tivemos eh algum problema em trabalhar 

com a {instituição}, e não sei que mais. 

mas as empresas estão disponíveis. desde 

que não tenham de pagar. 

MA; (riso)  

JIN; é. 

MA; é a questão do dinheiro. 

JIN; eu estive eu estive na sessão de 

consociação do consórcio {projecto}. um 

consórcio ENORME, cheio de gente, por 

todo o lado, não sei que mais, eh -- então, 
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tínhamos lá quatro ou cinco empresas. a 

partir do momento em que se percebeu . . . 

o que era preciso, foi-se tudo embora.  

MA; (riso) 

JIN; não temos empresas. temos muita 

gente das universidades, eh -- temos 

empresas dispostas a . . . eh a ceder um 

local de trabalho, por alguém que a pague 

por outra pessoa. não eles. 

MA; pois. 

JIN; é é sempre o financiamento. mas acho 

. . . que se não tiverem que pagar, não é o 

emprego que vai bloquear. pelo menos na 

MINHA área. 

MA; sim sim sim sim. 

JIN; não trabalho com células estaminais. 

não sei como é que é. (fala 

incompreensível), é mais complicado. é 

mais por aí. 

MA; como é que classificaria a sua ciência 

num quadro geral de todas as ciências? 

JIN; como? tipo ranking? 

MA; de que áreas de que áreas é que acha 

que está mais próxima? de que áreas é que 

está mais afastada? 

JIN; eh eu pessoalmente, eu estou próximo 

da cartografia. 

MA; humhum. 

JIN; e: estou próximo da informática. do 

ponto de vista em que -- eh . . . eh em que 

eu tenho aquelas restrições, básicas. eu 

tenho restr- -- em que eu controlo o meu 

trabalho com computadores. portanto a 

cartografia, a inform- ciências da 

computação, e teoria do design 

provavelmente. que é uma das coisas que 

eu estou cada vez mais a incorporar no meu 

trabalho. porque é . . . fundamental. porque 

se eu estou preocupado com a transferência. 

estou sempre a falar disto. a ideia é que eu 

quero MESMO trabalhar em teoria do 

design, eh ao mesmo tempo que trabalho -- 

ou seja, a teoria do design aplicada àquilo 

que eu estou a fazer, para para . . . para 

construir uma coisa que tenha uma 

PASSAGEM, que tenha uma justificação.  

MA; humhum. 

JIN; não é só intuição. e é a todos os níveis. 

interface, mesmo . . . pela lógica das 

funcionalidades que estejam disponíveis, 

nas aplicações. esse tipo de coisas. 

MA; humhum. 

JIN; portanto seria teoria do design, ciência 

computacional, ciências da computação e e 

e cartografia. não estou próximo da 

geografia. porque eu só quero 

representação. tipicamente. 

MA; humhum. 

JIN; e -- ou pronto, o eh a minha área de 

trabalho é ges- é emergências. 

MA; emergências? 

JIN; é. gestão de emergências. eh 

MA; ah sim. gestão de emergências. 

JIN; gestão de riscos. gestão de 
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emergências. pronto. é aquilo que interessa 

à proteção civil. tipicamente. é ma- é por aí. 

não estou próximo da física de certeza. não 

estou próximo da matemática. 

MA; (riso) 

JIN; quer dizer, não -- sou um utilizador. 

não não estou . . . na linha da frente de- 

dessas disciplinas. 

MA; humhum. 

JIN; de certeza. não estou. 
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JIN-3 

MA; passando às perguntas propriamente 

ditas, achas que em portugal há uma 

comunidade científica, ou que há grupos de 

pessoas que trabalham isoladamente, cada 

um para seu lado? 

JIN; (2.4) eu acho que há muita gente a 

trabalhar cada um para seu lado. eu acho 

que começa a haver uma comunidade 

científica, mais a nível de grupos de 

investigação, 

MA; humhum. 

JIN; começa a aparecer. começa a fazer 

sentido. mas por exemplo eu sinto muito ao 

nível dos estudantes de doutoramento, que 

os estudantes de doutoramento estão muito 

isolados. 

MA; humhum. 

JIN; ou seja,  

MA; humhum. 

JIN; acontece muito -- apesar de haver 

grupos focos de grupos em diferentes 

universidades, que abordam temas 

semelhantes, mas em cada um dos grupos, 

um estudante, está completamente isolado 

no seu trabalho. nós, no nosso grupo já 

comentámos isso. não sei se é por uma 

questão de dimensão, não sei se p- se é por 

uma questão de estratégia, mas 

comparadamente com outras un- com 

colegas que já estiveram em universidades 

estrangeiras -- e eles próprios dizem isso. o 

que é difícil muitas vezes partilha- -- o que 

torna eh -- o que eu acho que isso torna, é 

que é muito difícil às vezes partilhar ideias. 

MA; humhum. 

JIN; ou seja eu gostava de ter alguém dois 

ou três colegas que pudesse discutir só 

sobre a minha tese, que tivessem mais ou 

menos conhecimento. que não tivesse 

sempre que estar a explicar a minha tese 

MA; (riso) 

JIN; DESDE o início, 

MA; (riso) 

JIN; e isso acaba por ser bastante 

complicado. porque: eu sinto que s- -- não 

diria que estou isolado, eh totalmente, se 

calhar em portugal, não estou. se calhar há 

pessoas -- por acaso assim que eu conheça, 

à partida eh há u- há uns trabalhos 

parecidos, laterais, mas que não: não são a 

mesma coisa. nem nem nem poderiam ser. 

mas sinto que . . . há poucas pessoas a 

trabalhar em ALGUNS elementos da minha 

tese, eh ou seja, o que faz com que as 

pessoas também não possam contribuir para 

ela. não não possa haver aquela discussão . . 

. eh 

MA; humhum. 

JIN; de: o que é que achas desta solução. 

achas que é melhor ir por este caminho. o 

que é que tu sugerias.  

MA; humhum. 
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JIN; o que é tu farias. e isso às vezes é é um 

bocado -- 

MA; humhum. 

JIN; as pessoas . . . não ficam muito 

sensíveis para os nossos temas. e acho que 

isso é normal de cada pessoa -- quando 

estamos a falar de um trabalho de 

investigação que é muito focado numa área, 

que é muito especializado, com problemas 

muito específicos -- ou estamos a discutir 

com pessoas que trabalham em coisa 

comuns e têm e têm a mesma sensibilidade 

que nós, 

MA; humhum. 

JIN; ou então as pessoas não vão perceber, 

MA; pois. 

JIN; aquilo que nós estamos a trabalhar. e: e 

eu sinto isso. apesar de haver, já uma certa 

comunidade a nível de grupos de 

investigação, de temas que se quisermos, 

mais de alto nível, de abranger 

determinadas áreas. sim existe. acho que . . 

. pelo menos eu sinto . . . que na área da . . . 

da informática e da computação, eu arrisco-

me arrisco-me-ia a dizer que não há 

nenhuma área em portugal que não esteja a 

ser abrangida. 

MA; hum. 

JIN; e eu acho que isso é positivo. 

MA; hum. 

JIN; aí sim. acho que temos uma área. 

temos uma rede, eh e uma comunidade 

científica. agora, falta depois ali o o nível 

intermédio, em que diga, ok tu vais inserir 

nesta equipa porque -- o que acontece 

muitas vezes que é, ok, este fulano é o 

melhor nesta área. ok. e as pessoas que 

estão a trabalhar com ele só estão a 

trabalhar nesta área. isso muitas vezes não 

acontece. ou seja, eh . . . acontece muitas 

vezes de, ok, esta pessoa domina este 

tópico, 

MA; humhum. 

JIN; mas tu vais trabalhar em . . . cinco 

subtópicos possíveis, em em que que ele 

trabalha. e isto faz causa muita . . . 

dispersão. e esse e um bocado  

MA; humhum. 

JIN; e esse isolamento. acho que sim. 

MA; achas que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JIN; eh eu acho que vale, acho que . . . vale 

a pena. mas eu acho que . . . eu diria que, 

ainda não chegámos a um nível que, em 

possa dizer de: não vale a pena ir lá para 

fora, 

MA; humhum. 

JIN; estar cá, é a mesma coisa. não. nesse 

ponto, sinto cada vez mais, eh para além da 

minha experiência como erasmus, que 

apesar de não ter sido investigação, foi foi 

licenciatura. 

MA; humhum humhum. 

JIN; mas deu-me para ter algum contacto, 
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MA; sim sim sim. 

JIN; com outros meios. tenho tenho com 

esta colaboração do do programa {nome de 

instituição} tenho ido lá fora. tenho tido 

tenho sempre procurado eh sempre que 

tenho . . . u- u- . . . uma conferência ou 

qualquer coisa. tento sempre ter algum 

contacto. de perceber como é que as coisas 

lá fora funcionam. foi algo acho que foi 

algo que o erasmus . . . me conduziu. esta 

esta curiosidade em perceber como é que -- 

não sei. temos um bocado eh a meta de 

comparação. temos um bocado um padrão 

de comparação. ok estamos tão bons como 

eles ou não. 

MA; (riso) 

JIN; eh e o que eu sinto é que, por exemplo, 

e por colegas que vão fazer o doutoramento 

lá fora, o que eu sinto é que, a MAIOR 

diferença que eu sinto é que há uma infra-

estrutura, lá fora, que cá nós ainda não 

temos. ou seja, quando eu digo infra-

estrutura, digo o quê? especialmente infra-

estrutura de . . . uma rede uma rede . . . de 

aquilo que hoje se diz, de massa crítica, 

mas especialmente que nos suporte em 

outras áreas que nós não . . . não 

dominamos. seja ela a nível de 

empreendedorismo, de . . . 

MA; humhum. 

JIN; eh e abertura de empresas. 

MA; sim. 

JIN; seja ela a nível de podermos explorar o 

o nosso trabalho, eh . . . e de arranjar 

ambientes por exemplo de testes, e de t- 

casos de estudo, que nos possam abrir 

portas. às vezes é difícil por exemplo 

arranjar um ambiente . . . de caso de estudo. 

às vezes é . . . é complicado. 

MA; isto é uma coisa específica da 

informática? 

JIN; eu não sei se é de informática. porque . 

. . eu aqui sou um bocado parcial, porque 

como conheço mal as outras áreas, não 

posso dizer se por exemplo, se os fulanos 

da . . . da biologia são têm estas 

dificuldades ou não. 

MA; sim sim sim. 

JIN; eu em informática eu sinto esta 

dificuldade. por exemplo, eu estou muito 

mais ligado a uma área não tão não tão à 

investigação fundamental, mas mais à 

investigação aplicada. eh por exemplo nós 

eh temos muito a . . . a questão dos caso dos 

. . . dos testes de usabilidade, e precisamos 

de utilizadores, 

MA; sim. 

JIN; de pessoas para testar as nossas 

aplicações, 

MA; humhum. 

JIN; e muitas vezes isto não é fácil de 

conseguir! as pessoas pensam que isto é . . . 

eh . . . chama-se as pessoas e pronto. não. as 

pessoas não têm tempo. não querem saber. 
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MA; (riso) 

JIN; muitas vezes eh encontrar um um um 

ambiente que as pessoas estejam 

disponíveis, a perder mais cinco ou dez 

minutos do seu tempo, para m- para meter 

aquilo, sei lá imaginemos, não digo uma 

empresa. sei lá. imaginemos numa . . . 

numa sala de aula, 

MA; sim. 

JIN; eh a experimentar uma aplicação, ou 

numa instituição governamental, a 

experimentar uma coisa nova. acham tudo 

muito giro mas depois ok então vamos lá 

experimentar a sério, e vamos lá ver o 

vosso feedback. e isso acaba por ser um 

bocado às vezes um bocado complicado. eh 

. . . entretanto perdi-me. 

MA; era sobre ser o cientista em portugal. 

JIN; ah sobre ser cientista. eh 

MA; e a questão da infra-estrutura. 

JIN; eu acho eu acho que aí . . . pronto. eu 

acho que é mais a este nível. e um bocado 

também outra coisa que eu tenho sentido 

bastante recentemente, e especialmente 

comparando com os meus colegas que têm 

ido lá para fora, e o que eu sinto, e aí sinto 

uma grande diferença. é a nível da rede 

social da comunidade científica. ou seja, a 

pessoa estando lá fora, é MUITO mais fácil 

participar . . . em projectos . . . 

internacionais, é MUITO mais fácil 

participar em d- eh fazer colaboração, com 

colegas de outras universidades, 

MA; humhum. 

JIN; eh 

MA; mesmo que também estejam muito 

distantes uns dos outros? é isso? 

JIN; mesmo que estejam muito distantes. eu 

acho que é muito FÁcil, acho que eh e é aí 

que eu digo que há uma infra-estrutura. ou 

seja, é MUITO mais fácil, por exemplo 

alguém, de uma universidade, por exemplo, 

de um país eh do centro da europa, a 

participar com- a colaborar a começar a 

colaborar com uma universidade do norte 

da europa. 

MA; humhum. 

JIN; ou é muito mais fácil, eu sinto, por 

exemplo, que é muito mais fácil a pessoa eh 

-- nem que seja uma coisa tão simples 

como, ser convidado para ir . . . a a uma 

universidade, eh apresentar o seu trabalho. 

por exemplo eu sinto, que tem vindo muita 

gente do estrangeiro cá, apresentar o 

trabalho. ou seja mostrar-nos as suas coisas, 

mas eu não vejo muito pouco nós irmos lá, 

MA; humhum. 

JIN; apresentar. eu acho -- porquê? porque 

falta um bocado esta infra-estrutura, que 

nos diga, olha eu conheço o fulano tal. vê lá 

se queres ir lá apresentar o teu trabalho. 

MA; humhum. 

JIN; eu acho que sinto pouco apoio a este 

nível. a nível de condições, digamos 
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aquelas mais . . . habituais, de: económicas, 

e (1.7) e de infra-estruturas, e de 

equipamentos, acho que estamos eh mais ou 

menos . . . mais ou menos ao mesmo nível, 

tirando um pormenor. que é o EXCESSO 

de bu- de burocracia que nós temos. e isso . 

. . eu posso contar a minha situação actual. 

que eu estou . . . mais ou menos, há cinco 

meses à espera (palavra incompreensível) 

um computador. e eu acho que isto . . . não 

é . . . 

MA; um informático? 

JIN; um informático. isto não é admissível. 

MA; há cinco meses? 

JIN; há cinco meses. desde problemas com 

os fornecedores, que temos que estar 

restritos aos fornecedores do estado, desde 

que depois eh que os fornecedores dão aval, 

ok, nós temos o equipamento, que haja um 

pedido uma requisição oficial da 

contabilidade. quer dizer, isto não é . . . 

possível! como é que se quer fazer 

investigação em portugal! 

MA; humhum. 

JIN; no sentido de, ok vamos tornar o 

processo eficiente, eu -- lá está. é isto que 

eu digo. ok. nós nós podemos fazer. agora, 

o es- temos estes estes obstáculos todos, 

que temos de ultrapassar, e que eu sinto que 

são . . . exces- cansativos, desmotivadores. 

e que . . . nós podemos chegar a um ponto 

ok, temos o mesmo equipamento, que 

podíamos ter lá fora, mas . . . levamos 

quase o dobro do tempo a adquiri-lo. 

MA; humhum. 

JIN; e é e é isto que eu digo, se calhar nós 

temos as mesmas condições, ou se calhar 

podemos fazer o mesmo trabalho, mas que 

se calhar estando lá fora teríamos melhores 

condições. e isto eu sinto 

MA; sim. 

JIN; especialmente a nível burocrático, 

acho que há EXCESSIVA burocracia nas 

universidades. eh é ridículo o tipo de 

situações que nos acontecem. por exemplo 

aconteceu-me recentemente . . . eh o o o o 

facto de eu querer participar numa 

conferência, e- essa conferência por acaso 

ser em {topónimo}. eu só -- dada a 

situação, só queria que eh -- e acho que é 

uma coisa que devia fazer parte. que era . . . 

a universidade, ou . . . seja quem for de 

ligado à instituição, seja o laboratório, seja 

quem for, pagarem u- uma inscrição numa 

conferência, e chegou ao ponto ridículo de, 

sendo eles que só pagando a inscrição, 

tiveram que me perguntar como é que eu ia, 

porque aquilo tinha que lá estar, no 

formulário, como é que eu ia . . . para a 

conferência. ao que eu apeteceu-me 

responder, o que é que vocês têm a ver com 

isso. ou, vou a pé! 

MA; (riso) 

JIN; pá porque chega a este ridículo! ou 
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seja, se eles não queriam pagar a 

deslocação, porque é que eles tinham de 

saber como é que eu vou! cheg- chegamos a 

este ponto de situações completamente 

ridículas! 

MA; humhum. 

JIN; percebes? e acho que isto -- se isso não 

são situações que não matam mas moem, 

MA; (riso) 

JIN; estar seis meses à espera de um 

computador, ou cinco meses -- pá começa a 

ser abusivo! para projectos de investigação 

que são financiados para dois anos, para 

teses que são financiadas apenas durante 

quatro anos, onde o trabalho já vai a meio, 

eu pergunto, quando é que eu vou receber o 

computador, quando estiver a escrever a 

tese? ora aí muito obrigado! aí não quero. aí 

já não preciso. 

MA; humhum. 

JIN; porque eu acho que . . . é preciso 

agilizar MUITO o nível, confiar muito 

mais. acho que aí é que . . . o nosso sistema 

falha muito. é que se tenta controlar muito o 

processo e não o resultado. 

MA; humhum. 

JIN; ou seja, existe um excessivo controlo . 

. . DE como é que o dinheiro deve ser gasto, 

MA; sim. 

JIN; de f- de controlo de facturas, de -- 

existe um pânico de que as pessoas não . . . 

não prevariquem não é. existe um pânico de 

não que não . . . que não sejam . . . digamos 

fora-da-lei, 

MA; humhum. 

JIN; no processo, mas depois ninguém 

controla o resultado. ninguém sabe se 

aquele projecto . . . deu o resultado que era 

esperado. ninguém quer saber -- 

apresentam-se relatórios, que eu tenho 

dúvidas que as pessoas leiam. ninguém quer 

saber o que é que se faz, se o se o programa 

xis ou ipsilon deu, quantas publicações deu, 

se deu se não deu, se devia ter dado, não 

devia ter dado. e depois pior do que isso 

ninguém . . . é punido entre aspas, por isso. 

ou seja, se os resultados não forem aqueles, 

o que é que acontece? neste momento não 

acontece nada. 

MA; (riso) 

JIN; é o que é o que se está literalmente a 

acontecer na investigação em portugal é 

isto. é -- eh talvez hoje os centros -- pela 

situação que eu conheço. os centros de 

investigação já tenham uma avaliação, e já 

sejam um bocado avaliados desta maneira. 

apesar de eu sentir que a avaliação é muito -

- eh os centros de investigação -- pelo que 

eu sei, são avaliados por júris externos por 

pessoas estrangeiras, mas são muito 

avaliados eh por aquilo que os centros 

deviam atingir, mas fora do âmbito . . .  em 

que estão inseridos. ou seja, quer- querem-

se os mesmos resultados, mas com toda a 
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mesma burocracia que ela existe. e isto não 

é . . . possível! 

MA; humhum. 

JIN; as pessoas têm que perceber que . . . 

das duas uma, ou se mantém este sistema de 

avaliação, que eu acho que é bastante 

positivo, mas começa-se a ali- eh a dar mais 

autonomia, e a não ser tão burocrático no 

processo. e aí, ok, vamos pedir . . . 

resultados. 

MA; hum. 

JIN;  e aí vamos pedir, ok quantas 

publicações é que vocês fizeram. 

MA; humhum. 

JIN; quantos estudantes de doutoramento é 

que vocês . . . atingiram. aí ok. eu aí, 

admito. eh agora, chegou-se a um ponto 

onde . . . onde o pânico total. tenta-se 

controlar tudo e mais alguma coisa. não há 

métodos de financiamento alternativos. 

chega-se ao ridículo de por exemplo -- 

como aconteceu a mim. nós temos um 

prémio de uma multinacional, 

MA; um prémio? 

JIN; um prémio. eh que uma parte era em 

equipamento, outra parte era em dinheiro. 

MA; humhum. 

JIN; e nós não temos a liberdade -- esse 

prémio ser dado por uma entidade privada, 

e nós não temos a liberdade de gastar esse 

dinheiro como nós queremos. 

MA; mas o prémio era atribuído? 

JIN; era atribuído ao nosso grupo de 

investigação, à faculdade abertamente, mas 

ao nosso grupo. foi uma proposta que nós 

fizémos. 

MA; humhum. 

JIN; foi um projecto que nós ganhámos. 

MA; humhum. 

JIN; por uma entidade . . . internacional, 

por uma multinacional, mas que ok mas a 

partir do momento que o dinheiro entra ali, 

tem que ser gasto daquela maneira, com 

uma bolsa DAQUELE ESTILO, com 

AQUELES LIMITES, e isto . . . não pode 

acontecer! eu acho que isto não pode 

acontecer! quer dizer ok, se se a própria se 

a própria entidade que nos dá o dinheiro, 

nos dá liberdade para a gente gastar o 

dinheiro como quiser, porque é que . . . 

porque é que depois vem um processo 

extremamente burocrático a dizer que a 

gente tem de gastar o dinheiro daquela 

maneira? não consigo perceber isto! 

MA; hum. 

JIN; acho que não -- acho que ultrapassa 

tudo! e depois faz com que . . . as coisas 

não sejam flexíveis, eh perca-se muito 

tempo. eh e eu acho que isto é que é um dos 

problemas que nós estamos, e 

comparativamente depois . . . com o 

estrangeiro, e com as outras universidades, 

das outras possibilidades que eu conheço, 

isto é um problema . . . que tem de ser 
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ultrapassado. segundo sei o o o reitor da 

universidade de lisboa eh na universidade 

de na universidade dos cem anos, na 

universidade lisboa, já começou a falar 

disto. eu acho que . . . estes problemas 

deviam ser mais . . . tornados públicos. para 

as pessoas perceberem . . . às vezes que às 

vezes eh às vezes é fácil dizer que um que 

um bolseiro de investigação, gasta o 

dinheiro dos impostos de quatro anos para 

ir a conferências,  

MA; (riso) 

JIN; mas as pessoas têm de perceber que . . 

. há muita luta ainda por fazer para que os 

resultados para que o bolseiro que gasta 

esses quatro anos de dinheiro dos impostos, 

tenha realmente uma produtividade bastante 

elevada. eu acho que é preciso que as 

pessoas percebam isto. 

MA; humhum. 

JIN; estamos a falar de entidades públicas, 

estamos a falar de dinheiro das pessoas, dos 

contribuintes. é preciso que as pessoas 

percebam isto. ok a gente não consegue 

produzir mais, porque temos estrutura 

burocrática que não nos permite. eu acho 

que é preciso 

MA; humhum. 

JIN; dar esta explicação aos cidadãos, 

especialmente esta esta ideia se nós temos 

universidades que são públicas, é preciso 

que isto seja explicado às pessoas, porque é 

que as coisas também não avançam mais 

rapidamente. porque é que nós --  

MA; humhum. 

JIN; acho que é preciso tornar isto público. 

depois há um outro problema -- mas aí não 

sei se é uma questão tão nacional, se é mais 

do . . . dos DITOS países do sul da europa. 

que existe uma comunidade académica 

MUITO . . . eu não dizia antiquada, mas 

com demasiados preconceitos. 

MA; sim? 

JIN; acho que sim. acho que existe uma 

geração -- noto muito a diferença das 

pessoas que . . . fizeram todos graus . . . 

académicos, não só os graus, mas nunca 

tiveram um período de internacionalização. 

fosse um ano, fosse dois, fosse alguns 

meses. 

MA; humhum. 

JIN; pessoas que fizeram todo o seu 

percurso académico em portugal, e que têm 

eh determinados preconceitos -- ou seja 

pessoas novas, com os seus -- novas no 

sentido académico. 

MA; sim. 

JIN; ou seja com os seus trinta e muitos 

quarentas. muitos já na casa dos cinquentas. 

mas com ideias de pessoas que estão . . . na 

idade da reforma. ou seja, eu aí questiono-

me -- 

MA; (riso) 

JIN; não consigo perceber como é que 
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pessoas tão jovens . . . conseguem ter as 

mesmas ideias! ou seja, existe . . . alguns 

preconceitos que eu acho que já deviam ter 

sido um bocado quebrados. e não consigo 

perceber porque é que s- ainda se defende -- 

já toda a gente às conclusões que há 

determinadas coisas que não funcionam, e 

porque é que se continua a insistir eh -- eu 

acho que eu acho que há três níveis 

diferentes. há o das pessoas que (2.8) d- 

defendem de certa maneira algum interesse 

pessoal, e que não querem. [ou que] 

MA; [que as coisas mudem?] 

JIN; que as coisas mudam. ou porque há 

uma . . . há um sentido de que pode haver 

concorrência, ou que pode haver 

MA; humhum. 

JIN; eh ou que podem ser o seu status pré-

estabelecido pode estar . . . em causa. e aí 

não querem que muda. aí há o interesse. 

MA; humhum. 

JIN; há uma coisa que acontece aí de: de 

defesa. acho que há um -- e acho que depois 

há um lado também que -- e isso eu tenho 

sentido muito mais muitas vezes do que o 

interesse. acho que depois há um uma falta 

de ideias de pensar que aquilo pode ser 

feito de maneira diferente. as pessoas 

receiam muito -- eu acho que é pena. no 

meio . . . no meio universitário onde . . . eh 

apesar da crítica, e apesar de o incentivo a 

ter um espírito crítico sobre as coisas, há 

uma receio à novidade que é uma coisa que 

. . . que me apavora! porque eu acho que é 

ridículo como é que a principal instituição 

que deve produzir conhecimento NOVO, as 

principais instituições, têm tanto receio à 

novidade! não eh -- acho que está aqui um 

paradoxo! 

MA; humhum. 

JIN; e eu acho que há -- felizmente há 

nichos, que quebram isso. e felizmente acho 

que é das . . . das coisas que eu sinto que 

tem evoluído, nas instituições. é que há -- 

começa a haver -- se calhar se isto era a 

maioria há vinte -- não. não sei porque não 

conheço. mas . . . depreendo que . . . se 

calhar era a maioria das da comunidade 

científica seria assim. senão digo, digo a 

GRANDE maioria. ou seja, eh arrisco-me a 

dizer para aí noventa ou cem por cento. há 

vinte ou trinta anos seria assim, neste 

momento estamos a caminhar por um 

caminho que se calhar já só sessenta por 

cento é assim. 

MA; hum. 

JIN; mas ainda há essa quota bastante 

elevada de pessoas, que têm esses 

preconceitos, de que acha que as coisas não 

podem ser feitas doutra maneira porque 

senão ai meu deus! o mundo vai acabar! 

MA; (riso) 

JIN; e quando já está provado que . . . tudo 

o que está está a ser feito daquela maneira, 
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está errado! eu falo muito por exemplo eu 

falo nisto muito no sentido como são dadas 

as aulas, 

MA; sim. 

JIN; mais no não no sentido da 

investigação, mas mais no sentido mais 

académico de . . . do ensino. ou seja, tem 

sido difícil de eh melhorar a nossa 

qualidade de ensino universitário, eu acho, 

levando-o por outros caminhos! ou seja, 

percebermos que, ok a internet está aí, o 

conhecimento está aí, temos o 

conhecimento. não é preciso pessoas para 

transmitir o conhecimento. é preciso se 

calhar pessoas é para guiar o conhecimento. 

não é preciso que as pessoas saibam -- é 

preciso que as pessoas saibam. mas não é 

preciso que as pessoas se calhar saibam DE 

memória m- determinadas coisas, 

MA; humhum. 

JIN; porque se calhar hoje em dia, as 

plataformas de acesso, permitem-nos aceder 

rapidamente a essa informação. se calhar já 

não é o . . . o -- eu acho que aí já é o . . . 

uma passagem de . . . de filosofia do que se 

quer de um doutorado, já não é o sabedor o 

conhecedor, 

MA; humhum. 

JIN; se calhar é aquele que produz 

conhecimento. e se calhar aí sim é o 

sabedor, porque foi ele que produziu aquele 

conhecimento. por isso saberá melhor do 

que ninguém o que produziu. mas no 

sentido de já não é aquela pessoa que sabe 

tudo sobre . . . 

MA; sim sim sim. 

JIN; sobre um tópico. isso, acho que temos 

que deixar essa ideia! 

MA; sim sim sim. 

JIN; essa ideia já não faz sentido hoje em 

dia. 

MA; humhum. 

JIN; é aquela pessoa que tem de ser aquela 

que produz conhecimento. e se calhar sobre 

aquele conhecimento que produziu, aí, 

saberá 

MA; sim. 

JIN; melhor do que ninguém. acho que 

saberá sobre sobre sobre esse tema porque 

foi ela própria que produziu. não porque . . . 

decidiu memorizar tod- toda a bibliografia, 

MA; (riso) 

JIN; ou conseguiu memorizar todas as 

técnicas, e é e eu acho que é esta barreira 

que nós temos que ultrapassar. 

MA; humhum. 

JIN; mu- mudar o nosso sistema de ensino. 

para um sistema que seja mais tutorial. 

MA; humhum. 

JIN; por exemplo eu tive uma -- eu falo só 

em problemas. tive uma MÁ experiência . . 

. desta passagem de bolonha, de um 

programa doutoral, 

MA; humhum. 
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JIN; onde se era pedido que houvesse um 

primeiro ano [de] 

MA; [de] seminários. 

JIN; de seminários. e lectivo. e com 

cadeiras. 

MA; humhum. 

JIN; e o que eu senti que tinha sido uma 

excelente oportunidade, porque não havia 

obrigações quase nenhumas, 

MA; humhum. 

JIN; não havia que dar -- por exemplo 

porque depois . . . a ordem profissional das 

áreas, e neste caso a ordem dos 

engenheiros, tem que eh tem uma pa- pode 

ter uma palavra a dizer. agora já já não tem. 

MA; sim? 

JIN; agora já há uma agência que aprova os 

cursos. mas na altura falava-se muito nisso. 

tem que se ter a disciplina tal no currículo, 

porque a ordem dos engenheiros assim o 

obriga. hoje em dia eh neste neste caso, isso 

desapareceu c- por completo. (2.0) e 

tivemos um modelo que foi basicamente eu 

senti que recuei na minha vida dez anos. 

MA; (riso) 

JIN; com aulas dadas da mesma maneira 

como eram dadas no primeiro ano da 

licenciatura. com com avaliações 

exactamente idênticas como o primeiro ano 

da da da licenciatura. e eu aí questionava-

me, então mas é isto que a gente quer para 

um programa doutoral! para uma coisa que 

é suposta incentivar as pessoas a --  

MA; hum. 

JIN; dar u- uma certa introdução à 

investigação, a determinados temas -- e 

acho que é isto que -- e eu quando falo do 

preconceito, é da maneira como estas 

pessoas, com estas ideias, com estas ideias 

pré-concebidas, 

MA; humhum. 

JIN; que não conseguem pensar . . . de 

outra maneira, depois influenciam (fala 

incompreensível)! 

MA; hum. 

JIN; porque são pessoas que acabam por já 

ter cargos de determinada relevância, 

MA; humhum. 

JIN; porque estão em comissões 

coordenadoras, porque estão em comissões 

executivas de centros de investigação, e de 

eteceteras, e de departamentos, e começam 

a inc- a influenciar, negativamente, 

MA; hum. 

JIN; eh por um lado, este . . . e acabam por 

criar estas barreiras que eram totalmente 

desnecessárias! quando já todos 

percebemos que muitas vezes o modelo o 

dito modelo escolástico de o professor está . 

. . a transmitir conhecimento para cin- para 

cento e cinquenta alunos, se calhar já não 

faz muito sentido. se já discutimos isso 

numa licenciatura, então meter isto num 

programa doutoral, 
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MA; (riso) 

JIN; a mim parece-me completamente 

absurdo.  

MA; humhum. 

JIN; acho que foi um erro. não percebi. não 

-- eh a única explicação que eu encontro é 

que t- . . . é essa é mesmo isso. é ser um 

pânico de . . . não ser capaz de ver as coisas 

de maneira diferente, de pensar de ai meu 

deus! eles vão copiar! 

MA; (riso) 

JIN; bolas! estamos a tratar de pessoas de . . 

. trinta anos. estamos a tratar de pessoas que 

. . . estão lá por opção. não porque são 

obrigadas. 

MA; sim. 

JIN; e que há ali certos pânicos que já não 

fazem sentido aqui! e eu pergunto, porque é 

que . . . porque é que por exemplo, não faz 

muito mais sentido, encaminhar as pessoas 

para determinados tópicos de investigação, 

pegar nos seus interesses e incentivá-los a 

explorar, mesmo que seja dentro doutro 

âmbito, haver ali uma espécie de . . . 

comum acordo entre um professor e o . . . e 

o e o aluno. porque neste caso ainda não 

estamos a falar de orientador. estamos a 

falar mais de . . . pessoas que estão a 

leccionar a sua cadeira. de programa 

doutoral. e porque é que não há ali um 

acordo, ok tu gostas desta área, eu vou dar-

te um tema sobre isto. então vamos 

incentivar a que estas duas áreas se juntem. 

MA; humhum. 

JIN; o que é que tu podes encontrar. o que é 

que tu podes ler. o que é que tu podes . . . eh 

encontrar . . . a meio disto. ou seja, dentro 

dos teus interesses, e dentro dos meus, 

MA; hum. 

JIN; o que é que tu podes ler, até que te 

abra outras portas. e às vezes até incentivar 

um trabalho futuro de colaboração. à 

promoção da escrita de artigos. por 

exemplo isso foi uma coisa que . . . achei 

um bocado . . . digamos um bocado (3.0) de 

lamentar! como é que num programa 

doutoral . . . numa numa altura em que se 

está a ter cadeiras, a escrita de artigos foi 

uma coisa completamente ignorada! como é 

que não se promoveu -- ok vamos lá a 

trabalhar sobre isto! e se isto der um artigo, 

MA; humhum. 

JIN; vamos lá tentar fazer disto um artigo. 

vamos ver. quer dizer, não -- hoje, com um 

pânico que existe, uma pressão que existe, 

MA; sim. 

JIN; em que as pessoas publiquem, e que os 

centros sejam avaliados consoante a 

publicação, 

MA; sim sim. 

JIN; como é que se depois de repente se 

ignora isto tudo! e vamos lá ter . . . um 

modelo escolástico! vamos lá fazer exames! 

há aqui qualquer coisa que não está a bater 
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bem! 

MA; (riso) 

JIN; e é e é aqui que eu digo que eu acho 

que -- e pegando no nosso início de 

conversa, um bocado de que . . . se calhar a 

pessoa indo lá fora, 

MA; humhum. 

JIN; as pessoas têm muito mais abertura. as 

pessoas têm muito mais -- são muito mais 

pragmáticas, em determinadas . . . eh 

situações. são muito mais directas ao 

assunto. 

MA; hum. 

JIN; eh vamos ao que importa. não vamos 

perder coisas com [(palavra 

incompreensível)] 

MA; [sim sim sim.] 

JIN; colaterais. e isto faz com que as 

pessoas eh . . . vão vão muito mais longe. e 

acho que aí SIM, eu acho que é aí que nós 

estamos, na situação de que, como eu dizia, 

se calhar há vinte ou trinta anos, cem por 

cento . . . da comunidade era assim. 

MA; humhum. 

JIN; neste momento estamos a sessenta. e 

eu espero que a gente chegue a um ponto 

que, daqui a alguns anos já são SÓ trinta 

por cento, e que -- até chegamos a um 

ponto onde já não existe este . . . este tipo 

de mentalidade. e esperamos algum dia lá 

chegar. eu espero. 

MA; (riso) 

JIN; eh e espero que seja assim. acho que . . 

. lá está, acho que devido a esses quarenta 

por cento que já pensam de maneira 

diferente, já começamos a ter uma 

comunidade científica, já começamos a ter . 

. . ideias, e condições, que já se começam a 

parecer . . . semelhantes, 

MA; hum. 

JIN; a outras instituições. mas ainda há 

algum caminho a caminhar. eu acho que 

sim. acho que isso sim. 

MA; qual é que te parece ser o caminho da 

ciência e dos cientistas, no mundo actual? 

considerando que é um mundo que está 

numa mudança . . . vertiginosa. 

JIN; em que sentido? eh a nível global da 

sociedade? 

MA; sim. qual é por exemplo, o papel que a 

ciência pode ter . . . na vida das pessoas? 

JIN; eu acho que a ciência influencia 

radicalmente a vida das pessoas. mais do 

que elas imaginam. (1.6) eh não pela atitude 

milagrosa de que vamos salvar o mundo! 

acho que as pessoas é preciso que percebam 

-- que OS cientistas . . . percebam isso. 

MA; humhum. 

JIN; porque eu acho que se criou muito, 

talvez nos anos noventa . . . anos noventa 

oitenta. criou-se muito esta ideia de que a 

ciência vai salvar o mundo. não é bem 

assim. 

MA; humhum. 
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JIN; já . . . estamos a chegar a essa 

conclusão. há outras sectores da sociedade, 

(1.7) não digo que podem salvar o mundo, 

mas que também têm o seu peso e a sua 

influência por isso acho que não está . . . 

totalmente (fala incompreensível). 

MA; hum. 

JIN; mas acho que a ciência -- eu aqui falo 

da ciência, mas eu aqui tenho um papel . . . 

um bocado ambíguo. porque o meu 

orientador de formação foi de . . . de 

engenharia. por isso . . mais do que em 

ciência, eu gosto de falar em tecnologia. 

MA; tecnologia. humhum. 

JIN; porque é a minha é a minha 

especialização. ou seja isto é um bocado 

aquela . . . questão da ciênci- da 

investigação aplica- da investigação 

aplicada e investigação fundamental. 

MA; humhum. 

JIN; e uma influencia a outra, eh . . . e vice-

versa. 

MA; humhum. 

JIN; eh um bocado -- eu gosto de dizer . . . 

que a ciência fundamental é um bocado eh 

a ciência aplicada é um bocado a ponte 

entre a ciência fundamental e a vida das 

pessoas. 

MA; humhum.  

JIN; e daí é que vem a parte . . . 

tecnológica. eh . . . eu acho que influencia 

radicamente . . . a vida das pessoas. e hoje 

temos -- em portugal eu acho que nós não 

temos percepção disso. mas eu acho que, é 

da altura -- quando portugal digo a nível de 

opinião pública em geral, das pessoas, 

MA; sim. 

JIN; das empresas, das instituições, e que é 

preciso perceber que o que eh (1.8) TODAS 

as inovações que apareceram . . . nos 

últimos anos . . . nos últimos dez vinte anos, 

nas últimas décadas, foram dentro da 

comunidade científica! é preciso que as 

pessoas percebam isto! a maior parte das 

invenções que nós tivemos, desde a 

internet, dos automóveis, 

MA; humhum. 

JIN; eh (2.8) outras outras tecnologias que 

nos revolucionaram a nossa maneira de 

comunicar e de falar. 

MA; humhum. 

JIN; muitas delas nasceram em ambientes 

universitários, muitas delas nasceram de 

teses de doutoramento, 

MA; sim. 

JIN; muitas delas nasceram de teses de 

mestrado, apesar de muitas vezes terem 

uma saída comercial, mas o facto é que 

nasceram daí. e eu acho que é preciso 

perceber isto. é preciso perceber -- e foi um 

um dado dado pelo: pelo um estudo feito 

pelo the economist, que as DUAS empresas 

que investem mais em com- eh tecnologia e 

inovação, em eh a chamada investigação e 
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desenvolvimento, em dois mil e oito FOI a 

mitsubishi, e foi a microsoft. é preciso 

perceber isto. é preciso ter consciência do 

que é que estamos a falar. não tanto da 

mitsubishi, porque é mais a nível da da 

tecnologia . . . automóvel, e e indústria 

automóvel, que eu des- e eu aí desconheço 

tanto. mas mais a nível da microsoft, que é 

aquela que me diz mais. 

MA; sim. 

JIN; conheço mais . . . mais . . . mais dentro 

do meu meio, é preciso perceber -- todas as 

pessoas gostam de dizer que o bill gates é 

um dos homens mais ricos do mundo, 

MA; humhum. 

JIN; mas é preciso perceber . . . 

exactamente esse lado. é a empresa que 

mais . . . investe em investigação e 

desenvolvimento. das áreas das tecnologias, 

é a que investe mais, e é a segunda DO 

MUNDO que investiu mais em dois mil e 

oito. isto não é por acaso. foi e- -- eu vi um 

estudo recente, um daqueles estudos não . . 

. não podemos dizer que seja científico, mas 

uma análise, mais uma análise . . . curiosa. 

pegaram em . . . c- cinco ou seis, 

conferências, 

MA; humhum. 

JIN; de topo, [da área,] 

MA; [sim.] 

JIN; e fizeram fizeram fizeram uma 

colecção dos dos . . . dos melhores artigos, 

eh existe um prémio nas conferências que é 

o que é dado ao ao melhor artigo, e as 

pessoas e eles fizeram um estudo de . . . 

quais foram eh uma listagem. não só uma 

listagem de quais é que foram os melhores 

artigos nos últimos, imaginemos nos 

últimos dez anos, mas quais é que foram as 

instituições que ganharam que tiveram 

maior taxa, 

MA; hum hum. 

JIN; dos melhores artigos. curiosamente a 

instituição que ganhou os melhores artigos 

foi a microsoft. isto isto isto quer dizer 

alguma coisa. isto quer dizer que -- é 

preciso perceber . . . que a ciência, e a 

tecnologia, têm influenciado radicalmente a 

vida das pessoas nas últimas décadas. 

MA; humhum. 

JIN; e acho que as pessoas às vezes não têm 

MUITO essa noção, de que, ok, eles estão 

para lá fechados no laboratório -- não! isto 

implica. isto tem implicações na vida das 

pessoas. ou seja, a nível de quando estamos 

a pegar no telemóvel perceber que . . . há 

não sei quantas teses de doutoramento 

sobre como é que pessoa há-de pegar no 

telemóvel, 

MA; (riso) 

JIN; há não sei quantas teses de . . . eh 

aquele botão, se deve ser premido à direita 

ou à esquerda, há não sei quanta- -- ISTO 

está estudado! isto isto tudo -- é preciso que 
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as pessoas percebam -- para além de . . . ok, 

como é que nós alcançamos o dispositivo. 

perceber 

MA; sim sim. 

JIN; que as inovações têm mesmo isto . . . 

esta base. e eu acho que aqui nós podemos 

ter um papel preponderante na sociedade, 

de: -- e se quiseres a resposta à tua pergunta 

de mais alto nível é, qual é o papel . . . que 

os cientistas devem ter. eu acho que é de 

produzir conhecimento. 

MA; humhum. 

JIN; produzir conhecimento NOVO, e . . . 

produzir conhecimento. eu acho que é isto . 

. . que (fala incompreensível) para fazer. 

MA; humhum. 

JIN; ou seja depois podemos discutir se 

aquele papel de definir conceitos, de -- mas 

eu acho que isso tudo são consequências 

DE produzir conhecimento. quando nós -- 

eu acho que o principal papel é produzir 

conhecimento. depois . . . aí já depende um 

bocado da área. por exemplo se calhar as 

pessoas de letras e de humanidades tendem 

mais a produzir conhecimento a nível de eh 

uma nova abordagem a uma . . . uma obra 

literária, es- a tentarem definir se calhar o . . 

. eh as pessoas das ciências sociais, a 

produzir novos conceitos e a produzir 

estudos sobre a sociedade em si, e depois 

aqui entra a parte mais que me diz mais 

respeito, a nível de da eh da tecnologia, e da 

informática, que é um bocado produzirmos 

. . . coisas novas, produzir conhecimento, e 

produ- produzir novos dispositivos. e acho 

que aí também é um ponto que nós temos 

alguma dificuldade, e eu acho que é 

ESPECIFICAMENTE da informática, 

perceber -- porque não conheço. 

sinceramente não conheço. tenho alguma 

curiosidade. mas não conheço. como é que . 

. . o que é a investigação tecnológica? as 

pessoas sabem o que é a investigação 

científica. mas o processo de investigação 

tecnológica, eu acho que ainda hoje 

estamos a pensar no que é que é. 

MA; humhum. 

JIN; acho que não sabemos bem o que é 

que o que é exigido a um estudante de 

doutoramento, que está a fazer um . . . eh . . 

. que está a produzir uma tese -- este 

próprio conceito de tese. se a gente for à 

génese da palavra, tese é é produzir uma . . . 

uma hipótese. não é. 

MA; humhum. 

JIN; é produzir uma ideia, que depois tem 

de ser provada. mas espera lá. nós em 

informática muitas vezes -- e na área mais 

tecnológica -- ou seja estamos a abordar a 

informática no sentido DA engenharia, 

MA; humhum. 

JIN; e aqui falo muito na área das 

engenharias em geral, não só da 

informática. qua- o que é que é a tese? em 
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engenharia? 

MA; humhum. 

JIN; isto é um problema que eu acho que 

nós . . . ainda estamos a questionar. e as 

pessoas ainda não se aperceberam bem do 

que é que é exigido numa tese em 

engenharia. é quê? é produzir uma técnica 

nova? 

MA; hum. 

JIN; é produzir um estudo . . . sobre 

técnicas? acho que as pessoas ainda n- -- 

enquanto isto na ciência fundamental é 

muito mais fácil. apesar de ser muito mais 

abstracto, mas tem muito mais fácil de . . . 

dizer. é muito mais fácil da pessoa chegar 

ali a um ponto de, ok. eu produzi este 

conhecimento. eu prod- eu tenho esta 

teoria. 

MA; humhum. 

JIN; é muito mais fácil dizer isto. mas 

quando estamos a falar em engenharia não 

há muitas teorias. 

MA; humhum. 

JIN; existem é técnicas. não é. ou 

produzimos uma técnica nova, eh . . . quer 

dizer, a teoria pode haver, mas é um- mas lá 

está, quando nós falamos em teoria, vai 

muito mais cair na parte DE das ciências 

sociais. é muito mais a nível . . . da 

psicologia, 

MA; humhum. 

JIN; e eu aí estou muito mais à vontade 

para falar, porque estou na área de: estou 

muito a trabalhar na área de interacção 

pessoa máquina. e eu aí percebo muito que . 

. . as pessoas de psicologia, e as pessoas de 

das ciências sociais, estudam muito mais . . 

. a teoria do que nós. 

MA; humhum. 

JIN; estudam muito mais -- é o é no fundo a 

nossa ba- eles produzem a nossa base para 

nós produzirmos . . . técnicas novas, e 

dispositivos novos. 

MA; humhum humhum. 

JIN; ou seja, se ele discutem se as pessoas 

quando entram numa sala, vão mais para o 

lado direito, ou mais para o lado esquerdo, 

MA; sim. 

JIN; nós . . . eh é que nem sequer temos os 

me- as ferramentas para . . . para fazer esses 

estudos! não 

MA; sim sim. 

JIN; não nos cabe a nós. não temos aí -- e 

isso deve ser a nossa base. ou seja se as 

pessoas vão mais para o lado ou para o lado 

esquerdo, o que é que nós temos que fazer -

- por exemplo se a porta tem que abrir para 

lado direito, ou para o lado esquerdo. e é 

isso tipo . . . de questões que nós temos que 

perceber . . . eh . . . e que temos de inovar. 

eu acho que aí o papel da engenharia tem de 

ser . . . inovar nas técnicas, tentar resolver o 

problema das pessoas, que eu acho que é 

um problema geralmente esquecido. acho 
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que estamos MUITO envolvidos, estamos 

muito fechados, e este é um problema que 

eu acho que . . . não sei se será comum à 

engenharia. mas eu sinto isso. muitas vezes 

estamos fechados nas técnicas, muitos 

fechados na (3.2) no PROBLEMA 

TECNOLÓGICO, no DESAFIO pontual da 

tecnologia, mas estamos muito -- às vezes 

estamos a desviá-lo muito . . . desta base de 

o que é que as pessoas fazem, o que é que 

as pessoas querem, como é que as pessoas 

reagem. 

MA; humhum. 

JIN; eu acho que é preciso -- e: foi um 

bocado a minha razão pela qual eu depois 

ainda comecei eh a juntar também a parte 

da multimédia, com a interacção, foi um 

bocado perceber isto. que é preciso fazer 

esta ponte. isto é uma coisa necessária de se 

fazer. 

MA; humhum. 

JIN; é preciso que as pessoas tenham em 

consideração . . . o que é que se quer, o que 

é que se pensa. 

MA; humhum. 

JIN; o que é que as pessoas fazem. o que é 

que as pessoas -- eh não interessa estarmos 

aqui a pensar que . . . eh isto faz mil e uma 

coisas se as pessoas não querem nem 

metade delas! 

MA; sim sim. 

JIN; eu acho que é isto que é preciso s- 

perceber. eh é preciso ter esta base. e acho 

que isso é bastante importante, e acho que . 

. . o nosso papel na sociedade também tem 

que ser esse. olharmos NÓS para a 

sociedade, perceber qual é o feed eh back 

que ela nos dá, perceber qual é que o que é 

que as pessoas querem, para depois aí nós . 

. . fazermos. porque eu acho que um dos 

papéis . . . fundamentais da engenharia, e aí 

que as p- aí acho que aí fugimos às vezes 

chegámos a um ponto que andamos muito . 

. . a fugir disso. que é, que as pessoas 

esquecem-se. que é resolver problemas. 

mas é resolver problemas DAS PESSOAS. 

MA; humhum. 

JIN; as pessoas têm que perceber isto. 

quando nós construímos uma ponte, acima 

de tudo não é que uma pon- -- não é só a 

técnica da do desafio de haver um terreno, 

MA; (riso) 

JIN; que: está inclinado, e cois-. é que 

aquela ponte vai resolver problemas 

MA; humhum. 

JIN; sociais das pessoas, QUE querem 

atravessar a ponte mas não conseguem. 

quando nós -- e pegando mais para a para a 

questão tecnológica, eh da informática, 

quando nós criámos . . . internet, quando foi 

possível, comunicar com uma câmara, de 

um globo ao outro, de um ponto do globo 

ao outro, ou seja nós estamos a permitir que 

por exemplo, um soldado, que está neste 
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momento no iraque, possa contactar todos 

os dias com a sua família que está nos 

estados unidos. e eu acho que isto é 

fantástico! eu acho que isto estamos a 

resolver um problema das pessoas. 

MA; humhum. 

JIN; eu acho que isto é que é importante -- 

é importante percebermos esta ligação. eu 

acho que sim. acho que o papel da 

comunidade científica também tem que ser 

este. contribuir para resolver o problema 

das pessoas. não ficarmos fechados na . . . 

se: se: se a tecnologia deve deve ser ípsilon, 

se 

MA; humhum. 

JIN; devemos fazer assim ou assado, no 

sentido de: como como apenas um 

problema metafísico, tecnológico que pá se 

calhar as pessoas não querem mesmo saber 

daquilo para nada! 

MA; hum. 

JIN; eu acho que aí aí aí temos esse papel a 

fazer. é contribuir para a sociedade. acho 

que isso é bastante importante. 

MA; quais é que acha que são -- eh quais é 

que achas que são as principais 

condicionantes . . . do trabalho científico? 

se são condicionantes de ordem social? 

económica? cultural? ou outras? 

JIN; pá por aquilo que eu já falei, eu acho 

que . . . para já há uma questão de 

mentalidade burocrática neste momento. 

MA; humhum. 

JIN; eh ou seja, esta ideia de controlar 

demasiado excessivamente o processo, 

MA; humhum. 

JIN; faz com que o pr- faz com que o tra- o 

trabalho produzido seja MENOR, àquilo 

que seria esperado. eh eu acho que isto -- 

não sei se será só uma questão económica. 

eu acho que acima de tudo é uma questão 

de mentalidade. 

MA; hum. sim. 

JIN; é um bocado aquela questão de, que eu 

sinto que se practica muito, as pessoas 

podem matar, então vamos prender as 

pessoas. 

MA; (riso) 

JIN; ou seja vamos meter todas as pessoas 

na cadeia -- é é o é o que se é que se está a 

fazer hoje em dia. é preciso que se tenha 

noção disto. o que se está a fazer é, como 

há pessoas que podem matar e roubar, então 

vamos eh metê-las todas numa cadeia. e 

assim ninguém mata e ninguém rouba! pá 

qual é conclusão? é que estamos todos 

fechados n- numa cela. eu acho que é isto 

que se está a fazer. as pessoas não têm 

consc- mas é isto que se está a fazer. ou 

seja, para determinadas para não haver 

determinadas . . . vá lá se quiserem, 

prevaricações ao sistema, de 

MA; sim. 

JIN; dinheiros mal gastos, de haver pessoas 
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que: se calhar, usam cartões de crédito 

indevidamente, 

MA; sim sim sim. 

JIN; eh etecéteras etecéteras etecéteras, 

está-se a criar um sistema tão burocrático 

tão burocrático tão burocrático, que NADA 

avança! 

MA; humhum. 

JIN; e eu acho que o maior obstáculo é este. 

neste momento, a nível nacional, pelo 

menos, é este. 

MA; humhum. 

JIN; é é é assim, essencialmente isto. é é 

este processo que eu acho que pode -- que 

devia ser mais flexível, dar mais autonomia, 

arriscar MAIS, e depois aí sim, se houver 

prevaricadores então que se punam-os . . .  

MA; humhum. 

JIN; os prevaricadores. temos consciência 

de que, opá isso vai acontecer. há pessoas -- 

quer dizer, se fôssemos uma sociedade . . . 

constituída só por pessoas de bem, não seria 

preciso polícias nem: nem militares. 

MA; hum. 

JIN; era o mundo ideal e o mundo 

fantástico. mas o facto é que são precisas! 

porque há pessoas que são assim! ou pelas 

condicionantes da vida, isso não não 

MA; sim sim sim. 

JIN; não me interessa neste momento 

explorar esses motivos, mas 

MA; sim. 

JIN; o que interessa é que há pessoas assim. 

e temos que assumir que há pessoas que 

vão . . . tentar . . . prevaricar o sistema. 

agora é preciso é que essas pessoas, quando 

são detectadas, sejam punidas, senão 

vivemos num . . . num mundo em que se 

controla excessivamente o processo, 

MA; sim. 

JIN; mas que depois ninguém avalia o 

resultado. depois a pessoa -- quer dizer a 

pessoa prevaricou, depois (explosão bilabial 

com significado negativo), nada acontece. 

MA; humhum. 

JIN; estamos um bocado na mesma não é. 

por isso é que eu acho que é preciso que 

haja este esta mudança de controlar mais o 

resultado, de incentivar -- dar um bocado 

aquela (1.7) aquilo que hoje se fala muito e 

que se gosta falar, que é a questão da 

meritocracia. dar um bocado de mérito a 

quem trabalha. 

MA; hum. 

JIN; eu acho que isso, é importante que 

aconteça, não de uma maneira . . . selvática, 

mas de uma maneira ponderada. ou seja não 

se podem pedir resultados de um ano para o 

outro. acho que é preciso também, é preciso 

perceber que acima de tudo a investigação é 

uma coisa a longo tempo. é preciso -- por 

exemplo eu acho que o sistema aí de 

avaliação, aos centros de investigação está 

bem feito. está bem feito no sentido de . . . 
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s- é avaliado de três em três anos. ou seja é 

dado um período de tempo para que, as 

coisas mudem, para que -- vamos dar 

vamos dar um pacote financeiro, 

MA; sim sim sim. 

JIN; consoante a avaliação, mas de três em 

três anos, 

MA; sim sim sim. 

JIN; há um período regular. eu acho que 

isto que isto . . . que era importante fazer 

isto, a TODOS os níveis. 

MA; humhum. 

JIN; não só aos centros de investigação mas 

a todos os níveis. 

MA; humhum.  

JIN; os estudantes de doutoramento, os 

grupos de investigação, a tudo. nas -- eh eu 

acho que isto acima tudo nas próprias 

universidades. 

MA; hum. 

JIN; era preciso que as universidades . . . eh 

acontecesse isto! 

MA; sim sim sim. 

JIN; que em vez de estarmos a dicutir 

formas de financiamento um bocado 

genéricas para toda a gente, fosse discutido 

epá vocês, atingiram este patamar, então 

vocês têm direito a isto, daqui a três anos 

VAMOS discutir isto outra vez. 

MA; humhum. 

JIN; eu acho que isto que é bastante 

importante que isto aconteça. porque isto 

permita que as coisas sejam flexíveis, 

permita que as pessoas (3.2) eh sejam 

avaliadas e sejam digamos premiadas pelo 

seu trabalho, e que haja um- uma maior fle- 

flexibilidade das coisas. eu acho que é 

essencialmente isto. 

MA; humhum. 

JIN; eu acho que a grande barreira neste 

momento é esta. mais a nível -- 

especialmente a nível nacional. a nível do 

processo. eu acho que é a nível do processo. 

de como é que a gente faz a coisa. não a 

nível económico, porque eu acho que (2.4) 

vamos ser sinceros. para a investigação, 

todos temos problemas económicos. ou seja 

MA; hum. 

JIN; as pessoas têm muito aquela ideia que 

nos estados unidos há muito dinheiro. ah 

não! há dinheiro, mas também! 

MA; (riso) 

JIN; é um sistema que também é difícil! 

MA; sim sim sim. 

JIN; as pessoas também se esma- -- eh é 

isto que as pessoas acham que o dinheiro lá 

cai um bocado do céu. bem não é bem 

assim! 

MA; humhum. 

JIN; eles têm de fazer propostas eh a 

concursos. por exemplo, é conhecida a 

dificuldade de alguém conseguir um 

projecto na: na national science foundation . 

. . americana. que é uma coisa complet- 
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extremamente complicada, e é preciso 

quase ganhar ter primeiro o prémio nobel 

MA; (riso) 

JIN; para conseguir um projecto lá! 

MA; (riso) 

JIN; quer dizer é preciso perceber que, 

MA; sim sim. 

JIN; lá porque eles têm muito dinheiro, que 

está tudo facilitado. pá não é bem assim. 

MA; humhum. 

JIN; é preciso ver que eles também . . . 

trabalham bastante para conseguir aqueles 

financiamentos. o que existe, e eu acho que 

isso existe, é uma maior participação, e a 

nível económico, eu acho que esse é o 

problema talvez mais nacional, a nível 

económico de estarmos excessivamente 

dependentes do estado. 

MA; humhum. 

JIN; eu acho que isso é que é um problema. 

MA; humhum. 

JIN; eu acho que o nosso problema 

económico é esse. é estarmos 

excessivamente dependentes do estado. ou 

seja, se contarmos a quantidade de 

fundações, ou de empresas que apoiam a 

investigação, se calhar corremos o 

corremos os dedos de uma mão. não é. 

MA; hum. 

JIN; se tirarmos a fundação gulbenkian, se 

tirarmos agora, felizemente, e isso dou 

crédito à fundação champallimaud, são 

duas. e agora a fundação da . . . da recente 

criada, da jerónimo martins. não me lembro 

de nome. acho que é eugénio dos santos, 

são três fundações que apoiam a 

investigação científica em portugal! quer 

dizer se formos para os estados unidos, 

quantas fundações é que existem? uma 

carrada delas! desde a fundação gates, à 

rockefeller, à -- 

MA; humhum. 

JIN; temos éne fundações, temos 

IMENSAS parcerias das multinacionais 

com as universidades, que eu acho que isso 

é uma coisa que CÁ, tem-se falado muito 

mas não existe. eu acho que 

ESSENCIALMENTE também pelo pela 

questão burocrática. é difícil -- lá está. 

como é que a gente quer que uma empresa 

invista em nós, se depois controlamos o 

processo . . .  

MA; humhum. 

JIN; excessivamente! se depois temos o 

resultado só passado . . . cinco anos, porque 

metade eh metade dela . . . estamos à espera 

de um computador! quer dizer! as empresas 

pensam duas vezes! não é. eu acho que o 

problema económico, tem a ver mais com 

isso. em haver mais colaboração entre 

empresas, e universidades. privados, e 

universidades. acho que isso é preciso . . . 

MA; hum. 

JIN; que aconteça. eh e é aí que eu digo 
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também, que o exemplo da microsoft é 

muito importante. é preciso investir, para 

termos um feedback maior. é preciso -- eh e 

aqui também chego ao ponto de . . . as p- 

empresas perceberem que . . . em vez de . . . 

copiarem muitas vezes as ideias, 

contratarem a pessoa que as têm. 

MA; humhum. 

JIN; acho que isso é possível. isto isto esta 

sensação de, vamos investir NISTO, 

MA; sim sim sim. 

JIN; porque se este fulano teve a ideia, ele 

saberá melhor do que ninguém o que é que 

quer. então vamos investir nele. 

MA; [humhum.] 

JIN; [não é.] eu acho que é preciso isto -- é 

assim, claro que eu tenho perfeita ideia que, 

em todo o lado se copiam ideias! não sou 

utópico a este nível. mas existe este lado 

também. 

MA; humhum. 

JIN; por exemplo. recentemente li um livro 

dos de um fulano, eh de um chamado 

empreendedor dos especialmente nos anos 

oitenta noventa, do silicon valley, e que eu 

achei interessantíssima . . . uma situação 

onde deles, a empresa, lêem um artigo de 

um fulano que tinha estado a trabalhar 

numa universidade norte-americana, que 

lhes interessava esp- particularmente esse 

conhecimento, e eles decidem literalmente 

contr- contratar o fulano, e and- and- andar 

atrás dele! o fulano já tinha ido partido eh -- 

ele era jugo- da jugoslávia, ou da ex-

jugoslávia. não me . . . já não me recordo 

muito bem. mas sei que era de um dos 

países do leste. foram atrás dele, pagaram-

lhe a viagem, e contrataram-no 

MA; humhum. 

JIN; para ir trabalhar na empresa deles. eu 

acho isto fantástico. isto é uma coisa que 

RARAMENTE acontece em portugal. esta 

ideia de, (bate com a mão na mesa) vamos 

buscar a pessoa que mais percebe disto. isto 

é uma coisa que raramente acontece. 

MA; sim sim sim sim. 

JIN; percebes. eu eu aí -- eu acho que era 

importante, e acho que a parte económica 

vem daí. desta incentivar, perceber . . . dar 

dinheiro à investigação, mais do que deitar 

dinheiro à rua, pode ser um investimento. 

MA; humhum. 

JIN; pá claro que depois para isso também é 

preciso defender a parte das empresas. a 

gente tem que partir do princípio que as 

empresas estão lá é para ganharem dinheiro. 

MA; sim sim. 

JIN; partir d- -- as pessoas não podem 

pensar que as empresas estão para lá porque 

--  

MA; (riso) sim. 

JIN; pá porque . . . lhes apetece! não. está lá 

para ganhar dinheiro! é verdade. temos que 

assumir isto. agora também temos que criar 
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sistemas, que permitam . . . as duas coisas. 

tem que tem que haver uma situação -- eu 

acho que isto é um talvez um shift mais . . . 

da sociedade hoje em dia. porque criou-se 

muito aquela mentalidade do . . . da relação 

win loose. para alguém ganhar, alguém tem 

de perder. eu acho que temos de criar 

relações de, ambos os dois lados ganham. 

MA; hum. 

JIN; eu acho que é preciso é perceber isto. 

dum lado as empresas têm que ganhar, e aí 

podemos discutir metas, patentes, eh . . . 

tecnologia, eh . . . comercialização, 

MA; humhum. 

JIN; estou de acordo. acho que isso tem que 

acontecer. por outro lado também é preciso 

pensar que as universidades também têm 

que ganhar. não pode ser só chegar lá, e 

copiar a ideia. ah muito giro! 

MA; humhum. 

JIN; ah então a gente agora vai fazer isto 

aqui ao lado. não. é preciso perceber que as 

pessoas também . . . tem que se investir. 

tem que entrar dinheiro. acho que pode 

haver esta cooperação. eu acho que o único 

problema económico que nós temos a nível 

. . . nacional, e eu AÍ ch- arriscaria talvez 

um problema EUROPEU. 

MA; sim? 

JIN; não não -- eh não conhe- aí já não 

conheço tanto a rea- a realidade europeia. 

mas tenho muito esta noção de que na 

europa isto acontece POUCO. mesmo nos 

outros países, [mesmo nos] 

MA; [sim sim sim.] 

JIN; chamados países mais desenvolvidos, 

tirando casos pontuais sei lá. tipo nokia, [e 

etecéteras.] 

MA; [sim sim sim.] 

JIN; onde isto acontece MUITO POUCO. e 

isto é uma coisa que eu acho que nos 

estados unidos, que . . . eu acho que 

continua a ser muito que se diga continua -- 

e cada vez tenho mais consciência disso. 

continua a ser a MECA . . . da área. 

continua a ser -- o silicon valley por muito 

que se queiram fazer cópias, por muito que 

haja agora a questão dos países do- dos 

países asiáticos, da índia, e da china, 

MA; humhum. 

JIN; pá continua apesar de tudo a passar 

tudo pela silicon valley. continua a muita 

coisa que nasce lá continua a ter 

repercussões de nível MUNDIAL! não é. 

basta ver que pain- parte da internet 

começou lá. e agora . . . é um meio que toda 

a gente conhece. as grandes empresas estão 

todas sediadas lá. excepção da da microsoft, 

mas que tem . . .  laboratórios lá, 

MA; sim sim sim. 

JIN; ou seja estamos a falar dos principais 

(1.9) da principal indústria a nível mundial! 

não é. estamos a falar duma hp, estamos a 

falar duma adobe, estamos a falar duma . . .  
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MA; sim sim. 

JIN; duma google. quer dizer os principais 

coisos começaram lá. e é preciso não 

esquecer isto. não é. é preciso não -- há 

muita gente que diz já não é bem assim. já . 

. . bangalore na índia, 

MA; sim sim sim. 

JIN; já os asiáticos estão aí. mas . . . o facto 

é que a google, que é talvez a empresa 

MAIS recente, nesta área, que é o gigante 

que é hoje, começou lá! 

MA; eu não queria atrasar-te para a pró- 

para a reunião que tens à uma e meia. mas 

eu ainda tenho eh mais duas perguntas para 

fazer,  

JIN; sim sim sim. diz diz. 

MA; posso? 

JIN; não. podes podes podes. 

MA; como tinhas falado.  

JIN; sim sim sim. 

MA; era uma e meia não era? 

JIN; sim. 

MA, não queria estar a  

JIN; para aí mais -- 

MA; não queria estar a pertubar -- 

JIN; achas que mais quinze minutos? 

MA; sim. passando para um tema um 

bocado diferente, 

JIN; diz. 

MA; pensando num quadro geral como é 

que classificarias a tua ciência? 

JIN; como é que classificaria? hum. (2.8) a 

nível de tópico? ou de q- 

MA; de quais é que achas que está mais 

afastada? e de quais é que achas que está 

mais próxima? 

JIN; ah ok. eh eu acho (2.6) (telefone a 

tocar noutra sala) eu acho que há uma há 

uma -- eu acho que em p- a informática em 

portugal tem um problema. 

MA; hum. 

JIN; grave. a esse nível de classificação. 

que é -- o problema é que não se percebe 

bem o que é a informática. 

MA; humhum. 

JIN; porque há du- mundialmente há duas 

áreas distintas. que é . . . a chamada a 

ciência da computação, 

MA; sim. 

JIN; e há . . . as tecnologias da informação. 

e a informática em portugal está um bocado 

um misto dos dois. está no meio dos dois 

termos. 

MA; humhum. 

JIN; eu. no meu trabalho que faço 

habitualmente, estou completamente 

desligado da ciência da computação. eu 

acho que aí estou completamente desligado. 

porque a ciência da computação aproxima-

se muito mais da matemática do que doutra 

coisa. e eu,  

MA; sim? 

JIN; apesar de ter tido cadeiras dessa área 

durante durante os meus estudos, e 
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especialmente durante a licenciatura, 

MA; sim sim sim. 

JIN; desviei-me completamente dessa área. 

estou MUITO mais ligado à parte das 

tecnologias da informação, estou muito 

mais ligado à parte da investigação 

aplicada, e muito mais próximo de duas 

áreas eh . . . que eu acho que -- (2.4) como 

é que eu hei-de dizer. são importantes, hoje 

em dia . . . hoje em dia s- são . . . são 

consideradas quase como áreas novas não o 

sendo. porquê, porque ganharam 

começaram a ter uma certa relevância. que 

é a multimédia, 

MA; hum. 

JIN; a multimédia ligada à computação, 

MA; sim. 

JIN; eh E a parte interacção pessoa-

máquina. eu acho que é -- a minha tese toca 

mistura um bocado os dois. e acho que é 

onde eu me sinto mais próximo, é dessas 

duas áreas. 

MA; humhum. 

JIN; eh e depois mais a nível . . . talvez da 

das tecnologias da informação. e aí sim, eu 

aí até discuto muitas vezes até ponho em 

causa, se a engenharia informática em 

portugal devia ser engenharia, 

MA; sim. 

JIN; porque eu acho que, apesar de ter o seu 

conceito de engenharia, nós não temos as 

base de mui- da maior parte das 

engenharias. não temos a química, não 

temos física. é muito rudimentar. não somos 

um engenheiro civil. não temos as mesmas 

bases que um engenheiro civil mecânico ou 

químico. LONGE disso. muito longe disso. 

MA; sim. 

JIN; apesar de termos uma forte 

componente na matemática, lá está. e aí está 

e aí é que nos aproxima mais das ciências 

da computação, que é, mais a parte da 

matemática. do que propriamente das 

físicas e das químicas. aí eu discuto se a 

informática em portugal devia ser uma 

engenharia. eu sei que isto [é . . . 

problemático.] 

MA; [humhum.] humhum. 

JIN; porque lá está, aí temos . . . o próprio 

interesse da parte da ordem dos 

engenheiros. etecéteras etecéteras. mas eu 

discuto. 

MA; humhum humhum. 

JIN; porque esta ideia de a informática ser 

uma engenharia, é uma coisa muito 

nacional! 

MA; sim? 

JIN; é. eu eu acho que sim. porque lá está -- 

se nós formos ver . . . os cursos -- existe. ela 

existe. mas existe muito mais . . . 

internacional, muito mais ligada à 

engenharia electrotécnica, do que 

propriamente ligada à informática. ou seja 

quando eles -- quando a informática quando 
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o chamado computer science, lá está o 

problema das traduções. 

MA; humhum. 

JIN; computer science ciência da 

computação. quando a computer science 

está ligada à engenharia, habitualmente nos 

estados unidos e no mundo anglo-saxónico, 

quer dizer muito mais ligada à engenharia 

electrotécnica. eh . . . e depois temos a a 

parte das tecnologias da informação. eu 

acho que . . . NÓS estamos eh temos aqui 

um misto dos dois, mas eh . . . eu co- eu 

estou mais ligado sinto 

MA; [às tecnologias da informação.] 

JIN; [às tecnologias da informação.] sim. eu 

acho que sim. eu não sei se -- algumas 

pessoas podem considerar isto um bocado 

perjorativo. eu não acho. eu acho que temos 

que encarar as coisas como elas são. 

MA; humhum. 

JIN; e o facto é que estamos muito mais 

ligados -- eu vejo os currículos da ciência 

da computação, e eu estou MUITO longe da 

ciência da computação. 

MA; humhum. 

JIN; apesar ter umas noções, apesar de 

saber o que é, 

MA; sim sim. 

JIN; e eu estou muito longe . . . daquilo que 

se faz em ciência da computação. porque a 

ciência da computação é muito mais 

matemática. é MUITO mais a parte 

algorítmica, apesar de eu trabalhar nisso, 

poder trabalhar, mas o facto é que eu 

raramente . . . eh desenvolvo os algoritmos, 

e as partes eh digamos o que as pessoas 

fazem na ciência de computação é MUITO 

mais ao nível algorítmico, a nível do . . . eh 

. . . do cálculo, 

MA; humhum. 

JIN; e e do estudo da própria (palavra 

incompreensível), e isso são coisas que para 

mim . . . que são completamente deixadas 

de lado. 

MA; humhum. 

JIN; eu acho que aí sim. 
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SIN-1 

MA; (riso) então passando propriamente às 

PERguntas eh: do guião que eu formulei, 

para eh . . . mapear a pesquisa toda, começo 

por lhe perguntar se: se acha que em 

portugal existe uma comunidade científica, 

ou existem grupos de pessoas espalhados a 

trabalhar cada um para seu lado?  

SIN; (4.2) eu acho que: . . . existe as duas 

coisas. há um: há uma comunidade 

imaginária. [eh:] 

MA; [humhum.] 

SIN; que podemos . . . considerar ser a 

comunidade científica portuguesa. MAS os 

cientistas de um modo geral, e em portugal 

em particular, eh: são pessoas muito 

fechadas em si próprias. eh: e portanto 

muito fechadas, e com horizontes muito 

normalmente muito . . . eh: LIMITADOS 

para além da área específica da [sua] 

MA; [humhum.] 

SIN; da sua investigação. eh: de modo que 

tal sentido comunitário é um sentido muito 

limitado não é. MAS EXISTE ao mesmo 

tempo uma comunidade. MAS COMO 

DIGO sem sem uma coesão interna muito 

grande não é. 

MA; eh acha que vale a pena ser cientista 

em portugal? 

SIN; acho que sim. acho que sim. repare 

que portugal não é só . . . o contexto da 

própria em que se faz a ciência. é também 

um país. eu tive essa eu tive essa . . . essa 

reflexão pouco depois de vir de {país} ou 

ANtes de sair de {país}. porque tinha vários 

convites para lá ficar.    

MA; sim. 

SIN; eh: e mas a minha decisão foi que eu 

gosto muito do sol português do mar 

português e portanto não tem nada a ver 

com as condições científicas. 

MA; claro.     

SIN; de modo que uma pessoas ace- acaba 

por aceitar fazer ciência em condições 

muito mais adversas, eh porque gosta do 

resto. 

MA; claro. (riso) qual -- na sua opinião qual 

é o papel da ciência e dos cientistas no 

mundo actual, considerando que é um 

mundo e- em mudança?   

SIN; isso é uma pergunta muit- -- sabe que 

eu nem sequer considero que há um só tipo 

de cientistas. 

MA; um só tipo. hum. 

SIN; considero que há dois tipos pelo 

menos. e e s- 

MA; sim. 

SIN; enfim e mesmo isto é muito grosseiro. 

eh e acho engraçado que a sua que s- que o 

seu tema englobe eh: física e biologia, 

linguística, psicologia e informática. eh 

porque eu diria que a física, a biologia, a 
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linguística e a psicologia e GRANDE parte 

da informática correspondem de facto ao ao 

padrão habitual daquilo que se chama 

ciência.  

MA; humhum. 

SIN; mas dentro da informática há um outro 

aspecto que se prende muito mais com o 

padrão da engenharia. eh: e há uma coisa 

que normalmente não se aperc- não não se 

nota no estudo sobre . . . sobre cient- sobre 

ciência, quando se fala dos cientistas 

[também,] 

MA; [sim.] 

SIN; eh: é QUE a ciência que se faz, a 

ciência internacional, a ciência EXACTA e 

da e da natureza . . . (tosse) e as 

engenharias, que também são incluídas 

nesse nesse nesse nesse módulo, NÃO só 

têm epistemologias diferentes, [MAS] 

MA; [humhum.] 

SIN; são contraditórias.  

MA; humhum. 

SIN; são completamente contraditórias. isto 

é, a epistemologia das ciências tradicionais, 

enfim  clássicas eh naturais e: exactas é 

uma ep- é uma epistemologia de descoberta 

e de análise. a da engenharia é de r- 

descoberta do que já existe. de 

EXPLICAÇÃO do que já existe. e a 

engenharias são têm epistemologias da 

construção. e da construção DO QUE NÃO 

existe. [não é.] 

MA; [humhum.] 

SIN; eh: e portanto e da síntese. precisam 

da análise, para fazer posteriormente a 

síntese. mas são claramente linhas de 

síntese. 

MA; humhum.  

SIN; eh: de modo que estes dois tipos de de 

ciência são são de facto muito . . . muito 

muito diferentes. não é. eh: e eu diria que os 

predominantes são claramente os primeiros. 

são os tradicionais. e eu acho que em 

portugal há muito pouco -- eh: MESMO as 

pessoas que f- fazem engenharia, eh: muitas 

delas ainda estão aprisionadas nesse nesse 

paradigma, eh:  . . . e portanto perdem um 

bocado os benefícios que existe no outro. 

enfim. desviei-me um bocado [(palavra 

incompreensível).] 

MA; [sim sim sim sim sim.] (tosse) quais 

acha que são as condicionantes mais 

determinantes na actividade científica? as 

económicas, as sociais ou outras?  

SIN; (8.9) não sei. sabe que isto é um é um 

é um padrão. que- quer dizer há um 

conjunto de de factores que contribuem 

para que . . . há um conjunto de factores 

sem que nenhum seja mais relevante que os 

outros, se não estão lá. . . . eh se não está lá 

um conjunto significativo deles, não há 

condições. não é. 

MA; humhum. 

SIN; eh eu diria que se consegue f- 
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funcionar com más condições económicas, 

se houver por exemplo um ambiente muito 

acolhedor, s- se conseguir -- é um 

fenómeno transitório que normalmente se 

sente nos grupos de investigação. sentir 

uma certa eh lá está, um certo sentido de 

comunidade. 

MA; humhum. 

SIN; depois, mais tarde desaparece e depois 

torna a aparecer etc. eh mas quando se sente 

esse sentido de comunidade e portanto se 

sente uma grande satisfação de: de 

contribuir, e de investigar até largas horas 

da noite, e da [madrugada,] 

MA; [sim.] 

SIN; etc, eh: quando existe essa motivação, 

muitas vezes os os as dificuldades 

económicas nem sequer são muito 

importantes. porque as pessoas eh nessa 

altura têm uma tal uma tal eh: 

AGRESSIVIDADE na construção de 

condições, que não têm quando não têm 

condições mas arranjam-nas. 

MA; claro. (riso) 

SIN; eh mas pelo contrário, quando se 

sentem incompreendidas, eh portanto há aí 

há aí razões de natureza afectiva que muitas 

vezes também são são importantes. quando 

se sentem pouco compreendidas, quando 

sentem que tr- trabalham, e que depois que 

o seu esforço não é reconhecido, etc, eh 

desmotivam-se e afastam-se. e há casos de 

pessoas que estão exaustas. 

MA; humhum.  

SIN; não é. ou então mudam. como os 

como os como as árvores do (palavra 

incompreensível) vão à procura . . . de 

condições favoráveis, e renascem renascem 

noutro sítio não é. 

MA; há bocado já já eh falou de questões 

epistemológicas. e uma das minhas 

perguntas vai muito nesse sentido. eh: e era 

o seguinte. eh gostava de saber como é que 

classifica a sua ciência, portanto a área em 

que trabalha, no quadro das relações entre 

as outras várias ciências. há bocado já: 

falou um bocadinho disso. pedia-lhe só que 

desenvolvesse um pouco mais. 

SIN; eh: bom. eu tenho seguido um por 

aquilo que eu costumo dizer um percurso 

em diagonal. eh que começou repare 

comecei na engenharia electrotécnica. 

MA; humhum. 

SIN; eh ligado às questões mais da 

electrónica. eh: . . . depois AINDA no meu 

estágio de fim de curso, portanto ainda não 

era engenheiro. na altura era um curso 

muito grande. de seis anos. e fiz o estágio 

no {instituição}. num dos poucos 

computadores que havia em portugal. na 

altura. eh comecei f- por projectar 

amplificadores etc, com auxílio do 

computador. portanto comecei a ligar as 

duas coisas entre si. ou seja, eh comecei por 
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uma ligação muito grande às máquinas. 

MA; humhum.  

SIN; MESMO quando estive tirei o meu 

doutoramento em {topónimo} o meu 

doutoramento NÃO foi sobre software. foi 

sobre arquitectura dos computadores. que é 

a coisa mais eh HARD que se possa 

imaginar em ligação com os computadores. 

portanto tem muito pouco de soft. 

MA; (riso) 

SIN; eh: depois doutorei-me. vim p- para 

portugal apaixonado pela minha área. e 

cheguei à conclusão que a minha área não 

tinha qualquer sentido num país como 

portugal. não é. eh e portanto comecei-me a 

afastar, e por isso é que eu digo que segui 

um percurso em diagonal. 

MA; sim. 

SIN; comecei-me a afastar, a afastar, passei 

pela engenharia de software, depois passei 

pelas bases de dados, depois passei pela 

redes de computadores, e acabei eh nos 

sistemas de informação, mas numa visão 

dos sistemas de informação que são 

sistemas sociais. eh: pelo caminho, eh 

ganhei uma uma paixão muito grande e é 

uma das áreas onde publico mais agora. 

embora não se saiba porque s- é muito 

especializada e portanto é pouco conhecida. 

eh: ganhei uma paixão muito grande pelas 

ePIStemologias da PRÁTICA. isto é, como 

é que se constrói conhecimento . . . 

praticando. fazendo coisas. 

MA; humhum. 

SIN; o que é que se aprende quando se faz 

uma ponte? aprende-se imenso. muitas 

vezes aprende-se muito mais do que 

consultando -- eh portanto qualquer 

engenharia tem essa componente curiosa. e 

portanto eu tenho um um gosto muito 

grande pelas epistemologias da prática. 

muito centradas sobre as questões da . . . 

enfim o o design é talvez, das áreas 

próximas da engenharia, aquela onde se tem 

investigado mais as epistemologias da 

prática. portanto acabei também por me 

aproximar do discurso do design. mas por 

outro lado tenho uma uma ligação muito 

grande ao discurso QUER da da sociologia, 

quer da ciência. eh talvez nunca se tenha 

apercebido, mas os sistemas de informação 

t- to- o sistema de informação o que é? no 

fundo é todo um conjunto de soluções 

informáticas de hardware e software etc que 

fazem funcionar uma organização. [não é.] 

MA; [humhum.] 

SIN; hoje em dia por exemplo as 

organizações financeiras, eh tudo o que está 

por baixo delas é um sistema de 

informação. o sistema de informação pára, 

e deixa de haver organizações financeiras. 

não é. eh: mas é muito engraçado -- e são 

muito caros. um BOM sistema de 

informação p- p- para uma empresa grande 
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pode sair custar milhões de contos. vários 

milhões de contos. eh: mas é muito curioso, 

porque quando um sistema de informação é 

feito, com pouco cuidado, com pouca 

atenção aos aspectos sociais, 

MA; humhum. 

SIN; eh todo todo toda a utilização dele 

pode entrar em colapso. uma das grandes 

dificuldades que teve o grupo jerónimo 

martins, quando foi para a . . . quando foi 

para a polónia, 

MA; sim.  

SIN; foi precisamente porque eles levaram 

de cá uma excelente solução de sistemas de 

informação que funcionou 

maravilhosamente em portugal, e levaram 

para lá e pensaram se funciona em portugal 

funciona aqui. e instalaram e estiveram 

quase a ir à falência, LÁ E CÁ, por causa 

disso. porque o sistema não eh as- as- as 

razões de natureza social, etc, e cultural 

portanto também é uma grande questão 

antropológica. é complicado. eh: não 

funcionaram. e portanto, por um lado estou 

interessado nas questões das epistemologias 

da prática, mas em contextos complexos, e 

humanos, e sociais. não é. o que me leva a 

ter portanto uma relação eh: eu diria . . . 

MAIORITÁRIA agora com a sociologia. 

depois há as questões filosóficas não é. 

porque não se consegue . . . investigar, sem 

eh subir às questões de natureza sobretudo 

às questões de natureza epistemológica não 

é. eh e grande parte das reflexões que se 

fazem, quando se faz ciência, CIÊNCIA 

neste domínio, eh: uma boa parte sei lá 

quando se faz investigação (palavra 

incompreensível), ou quando se faz 

investigação baseada em design, ou uma 

coisa assim eh: JÁ não se passam ao nível 

da ciência, passam-se já ao nível da 

epistemologia, da filosofia. portanto, como 

vê há aqui uma relação MUITO grande isto 

respondendo de uma maneira mais curta à 

sua questão.  

MA; humhum. 

SIN; há uma relação muito grande de 

síntese entre -- nem é de síntese. é de uma 

relação caótica, mas  

MA; (riso) 

SIN; ca- ou caórdica porque tem uma certa 

ordem. eh: entre todas estes coisas. 

MA; [humhum.] 

SIN; [mas] sinto muito bem. é onde eu me 

sinto melhor. precisamente é . . . é: nessa 

ligação entre ciências aparentemente 

disjuntas, mas que não, pelo contrário. 

(palavra incompreensível) umas com as 

outras. 
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SIN-2 

MA; passando às perguntas propriamente 

ditas. eh acha que em portugal há uma 

comunidade científica? ou que há grupos de 

pessoas que trabalham isoladamente? 

SIN; (4.0) eh isso tínhamos quer dizer 

tínhamos que . . . estar aqui de acordo com 

a definição de comunidade científica. o que 

é que é isso. eh que é uma coisa que eu se 

calhar acho que não acontece em lado 

nenhum do mundo. 

MA; hum. 

SIN; eu preferia dizer que hoje em dia 

temos MUITA gente a fazer ciência em 

portugal que está, a maior parte dela está eh 

razoavelmente inserida nas suas 

comunidades. eh hoje em dia quer dizer -- 

em vez de falar na comunidade portuguesa 

espanhola americana, 

MA; sim sim sim. 

SIN; o que nós temos é a comunidade 

científica eh de quem faz sistemas de 

informação, de quem faz biologia eh 

biologia molecular . . . de cor amarela, 

outros se calhar biologia molecular de cor 

azul. 

MA; sim. (riso) 

SIN; portanto aí -- a questão é mais a esse 

nível. e por aquilo que eu conheço dos 

portugueses que fazem praticam ciência eh 

na minha área, eh estes estão razoavelmente 

inseridos. mas ainda um pouco aquém do 

desejado. eh nessas comunidades a nível 

internacional.  

MA; hum.  

SIN; quando nós queremos ver essas 

comunidades a nível nacional, pelo aquilo 

que conheço, eh eu acho que não temos 

muito entrusamento. não. 

MA; uns com os outros? 

SIN; uns com os outros. em portugal. e a fct 

não ajuda nada a isso. 

MA; hum. 

SIN; eu acho que é uma falha da fct. aliás. 

todo o esquema de financiamento da fct à 

investigação, eu diria até que desencoraja 

isso. eh não tem nada de especial para isso. 

eh se eu tiver que apresentar um projecto à 

fct, para mim é muito mais cómodo 

apresentar o projecto só- -- aliás todas as 

experiências que eu tenho de ter projectos 

de investigação, financiados pela fct, em 

consórcio com outras universidades 

portuguesas, dão mais trabalho do que (fala 

incompreensível). não há nenhum 

mecanismo que incentive isso. dão mais 

trabalho mais burocracia. se eu tiver dois 

grupos aqui no {universidade}. 

MA; humhum. 

SIN; portanto nesse sentido não há muito 

incentivo a apoiar uma comunidade 

nacional.  

MA; humhum. 



406  

SIN; pronto. eh aliás normalmente é mais 

fácil para mim para muitos de nós 

conseguir financiamento num projecto 

europeu do que num projecto da fct. diga-se 

de passagem. (riso) a confusão é tanta! mas 

pronto. 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

SIN; eh eu acho que a resposta eh é que 

sim. porque normalmente só em cientista 

em portugal quem optou por isso. e 

portanto automaticamente a questão de se 

vale a pena ou não, não faz sentido.  

MA; humhum. 

SIN; porque a opção já foi feita. quem não 

gostar já teve oportunidades de se ir 

embora. acho que aqueles que estão é 

porque gostam. 

MA; humhum. 

SIN; (riso) 

MA; qual é que lhe parece ser o papel do 

cientista e da ciência no mundo actual? 

considerando que é um mundo em 

mudança. 

SIN; sim. eh nos últimos tempos eu acho 

que mudou muito. há uma grande 

responsabilidade portanto. já lá vai aquele 

tempo -- eu ainda eu ainda me recordo 

daquele tempo, quando eu era aluno do 

{universidade}, em que nós víamos lá nos 

nossos professores o comportamento de 

dizer eh eu sou cientista. faço isto. não me 

chateiem o juízo.  

MA; hum. 

SIN; o que eu quero é que os meus colegas 

cientistas digam que eu sou um grande 

cientista. hoje claramente não. quer dizer. o 

que se entende por cientista hoje é (fala 

incompreensível) na sociedade actual. uma 

pessoa que . . . se confunde na rua com 

outra pessoa qualquer. não é. uma pessoa 

que na sua área de especialização sabe mais 

que os outros. 

MA; hum. 

SIN; eh e portanto a sua obrigação é eh 

tentar usar esse conhecimento. aplicá-lo. 

tentar que os outros tirem vantagem disso. e 

depois tem uma obrigação que hoje em dia 

também . . . -- nós antigamente 

costumávamos associar isso muito aos 

médicos não é. os médicos tinham de saber 

sempre os remédios novos que existiam. eh 

e os cientistas (fala incompreensível). mas 

hoje em dia qualquer profissão é isso. as 

coisas já não há coisas por definição. 

MA; sim. 

SIN; (fala incompreensível). (riso) nesse 

aspecto. 

MA; quais é que acha que são as 

condicionantes mais determinantes para a 

actividade científica? as de ordem 

económica? social? cultural? outras? 

SIN; eh eu repare. de facto o 

{universidade} é um sítio muito 
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interessante porque -- modéstia à parte não 

é. 

MA; humhum. 

SIN; nós temos a sorte de -- nós dizemos 

aos nossos alunos logo no primeiro ano. 

(fala incompreensível) 

MA; (riso) 

SIN; pá independentemente do que 

disserem eh nós temos eh aqueles jovens 

em portugal que querem tirar engenharia, e 

digamos nós assumimos que vocês são os 

melhores. que vieram parar aqui. 

MA; humhum. 

SIN; eh depois quando nós começamos a 

olhar, reparamos que . . . eh essa parte é 

fácil. mas outra parte a seguir, para chegar à 

ciência, eh descobrimos que ainda muitos 

deles quando decidem fazer mestrados, ou 

doutoramentos, ou mesmo ter fazer uma 

licenciatura de uma forma um bocadinho 

mais aplicada, isso eh eu reparo muito isso. 

que isso acontece muito por . . . cultura de 

família que já vem detrás.  

MA; humhum. 

SIN; portanto o que é que eu quero dizer 

por isto. eu às vezes -- quando tenho um 

muito bom aluno à minha frente, e começo 

a perguntar quem é o teu pai ou a tua mãe,  

MA; sim. 

SIN; muitas vezes já é filho de alguém que 

já tem não só licenciado como também eh 

uma pós-graduação e uma coisa qualquer.  

MA; hum. 

SIN; portanto e isso nota-se com muita 

facilidade. nota-se com muita facilidade. eh 

. . . e isso é uma coisa interessante. 

provavelmente -- por exemplo este modelo 

de bolonha veio fazer isso engraçado. é que 

como os alunos agora no terceiro acabam a 

licenciatura, e só tira o mestrado quem quer, 

nós descobrimos que aqueles -- eh nós 

começamos a descobrir que há muitos 

alunos que decidem tirar o mestrado, 

porque de repente descobriram a ciência. 

porque eles andaram a fazer licenciatura 

para ser engenheiros. e quando vão fazer o 

mestrado, já . . . eles já sabem -- qualquer 

aluno do {universidade} do terceiro ano as 

empresas andam atrás deles. até chateia. 

MA; (riso) 

SIN; eh portanto -- é. e para nós é 

dramático. porque levam-nos os alunos 

todos. (riso) 

MA; sim? 

SIN; neste momento já são engenheiros e 

vão-se embora! e aqueles que decidem fazer 

o mestrado, já não é tanto por procurarem 

apenas uma excelência de engenharia. por 

quererem ser mesmo melhor que os outros.  

MA; hum. 

SIN; se calhar isso depois aprendem melhor 

nas empresas. eh se calhar aprendem (fala 

incompreensível). mas são aqueles que j -- 

muitos, não são todos. mas muitos deles já 
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começam a dizer, eu já gosto disto da 

ciência. quando nós lhes começamos a 

explicar eh o que é que é o processo 

científico. quais são as comunidades 

científicas. e: se calhar coisas que 

aprenderam em cadeiras do primeiro e 

segundo ano. o que é aquilo realmente num 

contexto mais avançado. e muitos deles eh 

chegam-nos a dizer ah mas eu quero 

continuar a fazer isto. e aí . . . essa primeiro 

ponto de partida da condicionante cultural, 

da família, já está um bocado mais esbatida 

não é.  

MA; hum. 

SIN; porque eles já tiveram contacto com 

esta nova realidade. eh . . . nós aqui 

fazemos isso muito. não só eu mas muitos 

colegas meus. que é quando temos alunos 

de mestrado eh portanto alunos que estão 

aqui há quatro anos. ou cinco. quando eles 

fazem coisas engraçadas já costumamos -- 

gostamos de os tentar enviar às 

conferências. para irem verem como é. vão 

lá ver como é que é. depois integramo-los 

em projectos internacionais. vão às (fala 

incompreensível). começam a ficar 

deslumbrados com aquilo. ah afinal isto 

(fala incompreensível). 

MA; (riso) 

SIN; e portanto isto só para dizer que há as 

duas faces. há aqueles que vêm para aqui 

que se percebe que já têm uma noção do 

que é que é mais ou menos ciência porque 

já tiveram isso na família. em casa e no 

meio social. e depois há os outros que 

descobrem isso não é. eu digo isto eu 

associo isto muito ao modelo de bolonha 

porque antigamente isso não acontecia 

tanto. porque realmente . . . ter que fazer os 

cursos de cinco anos eh era um pesadelo. 

MA; aqui era cinco anos? 

SIN; era era cinco anos. era um pesadelo. 

aliás nós tínhamos muitos alunos que no 

quarto quinto ano simplesmente 

desapareciam. estavam fartos fartos (fala 

incompreensível) lá fora já me pagam um 

ordenado decente. claro que obviamente a 

médio prazo. que a longo prazo as coisas 

são diferentes. 

MA; sim. 

SIN; eh mas eh -- e portanto eh a história de 

atrair gente para a investigação é mais 

complicado.  

MA; humhum. 

SIN; eu acho que hoje dá-lhes essa 

possibilidade. e se quiserem fazer o 

mestrado já têm um cheirinho do que é que 

é. eh a parte económica, eh quer dizer isto 

hoje em dia, toda a gente fala. eh também 

vai tudo lá. o dinheiro nunca chega para 

nada. nunca chega. nunca chega. 

MA; (riso) 

SIN; (riso) eu hoje acho que há uma coisa 

boa em portugal. quer dizer. que é 
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relativamente fácil conseguir-se bolsas. 

estamos a voltar um bocadinho àquilo que 

foi um pouco na minha altura, aos anos 

noventa. eh quando portugal entrou na 

comunidade europeia. portanto hoje em dia 

há muito -- é fácil. portanto ninguém fica 

rico com as bolsas. o ministério da ciência 

devia talvez rever a tabela de bolsas (fala 

incompreensível). especialmente ao nível 

de doutoramento. 

MA; hum. 

SIN; eh mas é é relativamente fácil um bom 

aluno consegue bolsa. isso facilita as coisas 

do ponto de vista económico. agora se o 

aluno quiser casar, é bom que a mulher 

ganhe mais dinheiro do que ele. (riso) 

MA; (riso) 

SIN; (fala incompreensível). mas 

basicamente é isso. 

MA; olhando para um quadro geral das 

relações entre as várias ciências, como é 

que classificaria a área em que trabalha? 

SIN; eh de que ponto de vista? 

MA; de que áreas é que acha que está mais 

próxima? de que áreas é que está mais 

distante? 

SIN; ora. a minha área aqui é claramente a 

engenharia informática. 

MA; humhum. 

SIN; a engenharia informática é muito 

vasta. só em si. a componente da parte da 

engenharia informática, é a parte portanto 

de sistemas de informação. portanto 

concepção desenho integração de sistemas 

que já existem. pronto. 

MA; humhum. 

SIN; e depois tenho esta vaquinha especial 

por . . . eh por {tema}. (fala 

incompreensível). 

MA; humhum. 

SIN; há ainda uma uma uma parte 

específica do trabalho que o nosso grupo 

faz. que é uma parte chamada que nós 

chamamos de gestão e recuperação de 

informação, portanto que é . . . 

complementar à parte da {tema}, mas que é 

mais vasta. e aquilo que interessa que eu 

costumo dizer -- eu dou uma cadeira, como 

eu digo. é que ensina aos alunos como é 

que o google funciona. como é que está 

feito. 

MA; sim. 

SIN; portanto é isso. é essa a área que nós 

trabalhamos. eh não sou só eu. temos aqui 

vários colegas nessa área. mas para isso 

para nós é uma umas das . . . umas partes 

que está por trás disso. (fala 

incompreensível) depois temos aqui outras 

áreas. no nosso departamento temos as 

áreas propriamente de engenharia de 

software. as técnicas para fazer só software. 

temos uma parte de SISTEMAS. mas não -- 

o que está por baixo do sistema de 

informação. portanto digamos . . . que vai 
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desde o hardware até -- como é que se faz 

um computador. 

MA; humhum. 

SIN; eh mais aí -- e nós aqui não fazemos 

computadores. mas temos (fala 

incompreensível) telemóveis, eh sistemas 

para a indústria, automação. 

MA; humhum. 

SIN; coisas que as pessoas não vêm mas 

funcionam.  

MA; sim. 

SIN; eh e depois temos mais umas áreas -- 

eh temos uma área de inteligência artificial. 

e temos uma outra área que agora tem tido 

muito sucesso por causa dos jogos e isso 

que é de computação gráfica. temos para aí 

catrefadas de miúdos a fazer jogos para os 

telemóveis e isso tudo. (riso) têm. e têm 

saído empresas daí. 

MA; humhum. 

SIN; portanto estas são as principais áreas. 

isto não representa a informática como ela é 

enquanto ciência. é aqui como ela é no 

{universidade}. 

MA; sim sim sim sim. 

SIN; portanto a minha área é sistemas de 

informação. 
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SIN-3 

MA; isso tem um bocado a ver com a 

pergunta com a pergunta que lhe queria 

fazer. eh . . . se acha que há uma 

comunidade científica em portugal ou se há 

grupos de pessoas a trabalharem 

isoladamente, cada um para seu lado? 

SIN; há há muito . . . até pela cultura não é, 

e isso deve perceber mais disso do que eu, 

até pela questão cultural, eh a gente cá n- 

não colabora. eh porque comparado com 

outros países, nomeadamente protestantes, 

não é, a gente não confia uns nos outros. eh 

MA; (riso) 

SIN; a religião católica é isso. a gente só 

confia em deus. (riso) entre NÓS, ninguém 

confia em ninguém. não é. pronto. eh e é 

por isso que: houve -- enfim, PARTE da 

razão, que houve eh a revolução industrial 

foi em inglaterra. não é. 

MA; hum. 

SIN; que não foi em frança. por exemplo. 

não é. quando a {país} era mais rica que a 

inglaterra, na altura. eh . . . tem a ver com 

com a cultura deles. não é. protestante, e e: 

pronto. eh mas pode pegar ah mas os 

irlandeses também eram católicos, e foram 

para os estados unidos, e ficaram todos 

ricos. 

MA; (riso) 

SIN; eh está bem. mas os tipos que 

emigram, são os mais espertos, e os mais 

motivados. e os que querem trabalhar. não 

é. os que ficam são sempre -- por isso é que 

portugal, desde os descobrimentos somos 

uns pobrezinhos. porque os tipos que eram 

realmente eh com vontade de trabalhar, 

inteligentes e não sei quê, foram-se todos 

embora! nessa altura.  

MA; (riso) 

SIN; nunca mais voltaram. e é o que está a 

acontecer neste momento! os meus alunos 

mais motivados, mais dinâmicos, etc 

querem-se todos ir embora. os OUTROS, 

querem ficar. 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

SIN; eh só para acabar a pergunta de há 

bocado, eu acho que não há uma 

comunidade científica única. não é. claro 

que há muitas. não é. eu acho que em 

portugal -- e há . . . investigadores de topo 

em portugal, há muita gente a fazer muito 

boa investigação em portugal. o que há, eu 

acho na minha opinião, é grande falta de 

colaboração. e isso vê-se em toda a parte. e 

isso tem a ver com . . . com a cultura, mas 

com os outros aspectos também. não é. por 

exemplo incentivos. o estado podia criar 

incentivos. em vez de dar dinheiro às 

pessoas, só dava dinheiro se se juntassem 

por exemplo. isso enfim é a ideia dos 

laboratórios associados é um bocado essa.  



412  

MA; sim sim. 

SIN; é se se juntarem em massa crítica, a 

gente dá dinheiro. cada um por si, a gente 

não dá. então o pessoal junta-se, mas junta-

se, a fingir! 

MA; (riso) 

SIN; não é. quer dizer junta-se para ir 

buscar o dinheiro, mas depois cá dentro! 

não. quer dizer é só mesmo . . . para ir 

buscar o dinheiro! eh . . . estava a dizer, a 

outra pergunta era desculpe? 

MA; se acha que vale a pena ser cientista 

em portugal? 

SIN; eu acho que vale. eh para já é assim, 

ser cientista sem ser professor em portugal 

é difícil, mas é possível. é MUITO MUITO 

difícil, mas é possível. aliás, há empresas 

que fazem investigação em portugal. 

empresas privadas! quer estrangeiras, quer 

portuguesas. que há. e agora com o qren 

ainda mais. porque o qren também ajudou 

muito isso. eh muito dinheiro é mal gasto, 

mas algum dele acaba sempre por se 

aproveitar. 

MA; qren?  

SIN; o qren. 

MA; é só para saber o que é que é. 

SIN; quê erre é ene. qren com quê de nove. 

o qren . . . é um . . . pronto. é programa não 

é, que que faz com que as empresas 

invistam mais do que seria . . . normal por 

elas próprias. eh pronto isso tem vantagens 

e desvantagens.  

MA; humhum. 

SIN; eu não vou entrar por aí.  

MA; humhum. 

SIN; eh mas na verdade tem impulsionado 

uma quantidade de projectos de inovação e 

de investigação que nunca existiriam, 

perdão, se não houvesse esse programa. eh . 

. . se vale a pena ser cientista. vale. porque 

para já, a grande -- é assim, por exemplo 

isto é um bocado . . . muito à pressa não é. 

mas há uma razão . . . que é, hoje em dia o 

MUNDO é minúsculo. quer dizer, a gente 

com a internet, a gente . . . com as viagens 

de avião de hoje em dia, com a facilidade 

que há por exemplo em viajar na europa, e 

mesmo no mundo não é. eh . . . ainda o 

outro dia fui a {topónimo}. não é. e vou a 

{topónimo} como quem vai ao porto! 

MA; sim sim. 

SIN; não é bem assim, quase. quer dizer 

hoje em dia ir a {topónimo} é mais fácil 

quase que ir ao p- -- e mais barato. quase 

que ir ao porto. portanto e é -- e torna isto 

tudo mais fácil. o facto do inglês ser uma 

língua eh universal. não é. eh o facto de o 

euro ser uma moeda europeia. de não haver 

circu- de haver circulação das pessoas na 

europa livremente. eh por exemplo, também 

é muito fácil ir ao brasil. por exemplo. por 

causa dos aviões, de tudo. e além disso, não 

é só uma questão da língua e da, a cultura 
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também se está a universalizar. depois as 

publicações, com a história da internet hoje 

em dia, as pessoas colaboram eh a milhares 

e quilómetros, eh fazem papers 

MA; em conjunto. 

SIN; em conjunto. não sei quê. quer dizer, a 

necessidade da presença física, hoje em dia 

é muitíssimo mais diminuta -- aquele sonho 

do teletrabalho de há vinte anos atrás hoje 

em dia está perfeitamente di- divulgado e -- 

já ninguém fala disso. porque é o dia a dia 

de toda a gente. não é. 

MA; hum. 

SIN; até algumas empresas mais 

conservadoras, têm aquela coisa ainda do 

relógio de ponto, no gabinete, ou no 

computador. 

MA; (riso) 

SIN; mas a maior parte das empresas mais 

jovens -- eh aliás eu conheço pessoas, ainda 

hoje de manhã estava a falar com uma 

pessoa, que tem não sei quantas pessoas a 

trabalhar para ele, EM CASA! nem sequer 

porque nem sequer tem sítio para as ter! eh 

se elas quisessem lá ir um dia ao escritório, 

nem tinham sítio para se sentar! porque ele 

-- aliás fica mais barato. as pessoas 

preferem. pronto! desde que façam as 

coisas. é tudo controlado. eu por exemplo 

controlo tudo no google não é. tudo tudo 

tudo tudo tudo! a minha vida toda, desta 

gente toda, estes projectos. está tudo no 

google. e toda a gente tem acesso, e o 

google avisa, e não sei quê. 

MA; (riso) 

SIN; não é preciso a gente encontrar-se. eu 

há s- às vezes passo semanas e semanas e 

semanas sem ver uma carrada de pessoas, 

[(fala incompreensível)] 

MA; [foi o primeiro] convite que eu recebi. 

nunca tinha recebido um convite do google. 

SIN; para? 

MA; o google! 

SIN; pronto. 

MA; (riso) 

SIN; o google manda os convites. mas faz 

muito mais do que isso. [não é.] 

MA; [é simples] é simples é simples. 

SIN; permite gerir projectos, permite . . . 

partilhar informação,  

MA; e hoje tive o lembrete. 

SIN; ah ele manda um lembrete.  

MA; é simples é simples. (riso) 

SIN; mesmo para escrever artigos, o google 

tem um tem uma uma coisa que é o: -- uma 

espécie de um word, mas é do google. 

MA; sim sim sim. 

SIN; que: é mais simples que o word da 

microsoft, só que tem coisas que o word da 

microsoft não tem. por exemplo, a gente 

pode estar a escrever ao mesmo tempo no 

mesmo documento, não há versões, ele 

guarda o histórico todo, ele mostra o que 

cada um fez, o que o outro fez. para 
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escrever artigos em conjunto é fantástico! e 

isso é apenas um pequeno exemplo. já nem 

falo doutras coisas hoje em dia partilhar a 

informação é muito mais fácil. e agora com 

os telemóveis ainda mais. e isto é apenas o 

princípio, do que está para vir não é. 

MA; (riso) quais é que acha que são eh as 

principais condicionantes, à actividade 

científica? são a- -- 

SIN; em portugal ou no mundo? 

MA; em portugal, para começar. em 

portugal. 

SIN; condicionantes. é assim, eu 

pessoalmente, eh . . . é assim, é muito 

difícil achar financiamento para fazer eh 

ciência, em portugal. quer da fct, (fala 

incompreensível), porque o dinheiro é 

muito pouco para os cientistas que há em 

portugal. e depois os critérios às vezes nem 

são nem são muito claros. por exemplo eu o 

último projecto a que candidatei, estivemos 

um ano, 

MA; os critérios de avaliação? 

SIN; estivemos um ano à espera, e ao fim 

de ano vem uma carta com UMA linha a 

dizer que não tinha sido aprovado! quer 

dizer, eu acho que no mínimo devia vir três 

ou quatro parágrafos a explicar porquê. eh 

p- já agora com critérios, com notas, e não 

sei quê. (fala incompreensível) bolsas de 

doutoramento. que ainda hoje estava a falar 

ao almoço com um aluno que vai-se 

candidatar a doutoramento. aquilo é a 

média de três notas. a nota de -- uma nota 

que é a dele, que é a média dele, 

MA; humhum. 

SIN; como se a média fosse tudo! eh nem 

sequer entrevistas as pessoas. quer dizer eh 

não -- depois é, uma nota para a instituição. 

que EU JÁ VI valores diferentes, para a 

mesma instituição. e depois uma nota . . . 

para o para a proposta.  

MA; o mérito. mérito do projecto. 

SIN; pronto. eh que eu tive um aluno que 

também veio dizer ah a proposta não sei 

quê. aquilo não fazia sentido nenhum! e a 

gente nem sequer podia eh [como é que se 

diz?] 

MA; [só depois de recorrer --] 

SIN; responder recorrer. 

MA; depois de recorrer é que eles 

explicam. 

SIN; não não explicaram.  

MA; mas é assim, (riso) 

SIN; portanto eu acho que devia podia ser 

mais transparente. podia ser . . . eh pronto, 

enfim, claro que pedir mais dinheiro é fácil. 

mas eh eu não estou a falar em pedir mais 

dinheiro. eu acho que os critérios deviam 

ser mais -- e e focarem coisas. dizer assim, 

por exemplo, o estado o governo agora 

querem apostar . . . não digo as energias 

renováveis, que eu acho que é uma coisa 

estúpida -- 
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MA; ser uma coisa mais específica não é? 

SIN; sim. uma coisa específica. agora 

vamos investir nisto. como fazem os 

americanos não é. 

MA; exacto. 

SIN; vamos -- olhe, os americanos agora 

querem pilhas, de não sei quê. que é o 

grande problema hoje em dia é é as pilhas. 

vamos apostar em baterias. puseram eh não 

sei quantos BILIÕES de dólares nas pilhas.  

MA; para pensar naquilo. 

SIN; pronto agora o pessoal todo vai 

investigar pilhas. e é se quiser. se não 

quiser, investiguem o que quiserem. 

MA; (riso) 

SIN: aqui devia ser assim, agora nós temos 

cem milhões de euros . . . para . . . ISTO. e 

agora o pessoal todo virá aqui pedir o 

dinheiro, mas é para fazer ISTO. aqui não. 

aqui é tipo cada um pede o que quiser e -- e 

depois a gente anda a distribuir migalhas. 

depois não se sabe com que critérios nem a 

quem. não -- os resultados . . . dos 

doutoramentos, dos projectos não são 

públicos. a gente não se sabe o que é que 

aconteceu. 

MA; sim sim sim. 

SIN; se o projecto teve papers, se teve 

resultados, se o aluno concluiu o 

doutoramento. quer dizer, há muita falta de 

transparência e há muita falta de foco. 

depois, as empresas também não financiam 

a ciência. em portugal. também n- -- 

noventa e nove vírgula nove nove por cento 

das empresas portuguesas, são minúsculas. 

nós em portugal, GRANDEs empresas 

temos seis. eh é a pt, a edp, a galp e . . . 

mais uma ou duas. e acabou-se. não há mais 

grandes empresas. porque empresas que a 

gente considera grandes são, à escala 

americana, e mesmo europeia, médias 

pequenas. não é. a gente às vezes chama 

uma empresa grande com: mil empregados. 

mil empregados nos estados unidos, é uma 

pme! 

MA; (riso) 

SIN; não é. não é nada. então as empresas 

com que eu me dou, assim (fala 

incompreensível), são empresas 

ridiculamente pequenas! portanto o 

dinheiro que têm para investir, em 

investigação não sei quê, é muito pouco. 

mas dá para fazer coisas. dá para fazer. a 

prova é, que eu faço. (riso) não é. e eu acho 

que também falta muito, por parte dos dos 

próprios professores investigadores, 

também ir ter com as empresas. não é. eu 

tenho colegas meus, que às vezes as 

empresas me dizem assim, ah, eu gostava 

era de resolver este problema. e eu conheço 

colegas meus, que têm resposta para aquele 

problema, e eu falo com eles, olha a 

empresa tal tem este problema, não sei quê. 

e ele, ah não quero saber! 
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MA; é assim. 

SIN; porque já não estou para trabalhar com 

empresas.  

MA; sim. é complicado. 

SIN; pronto ok. então a empresa continua 

com o problema, e ele continua com falta 

de dinheiro. 

MA; (riso) 

SIN; quando é possível juntar os dois, 

(junta as mãos). mas está bem. 

MA; na sua opinião, qual é que é o lugar da 

ciência no mundo actual? considerando 

[que é um mundo em mudança.] 

SIN; [então o lugar da ciência é no futuro 

não é.] quer dizer há aquela ciência mais 

básica, da física e da matemática, não é. 

quer dizer. depois há ciência para mais mais 

daqui a cinco anos ou dez anos. e depois há 

aquela ciência . . . de passar para o para o 

para as empresas a (interrupção) passar para 

as empresas o: . . . eh o know-how que que 

não é de agora, mas eh tipo uns dois três 

quatro cinco anos mais à frente. (fala 

incompreensível) a uns preços mais 

competitivos etc. portanto há vários tipos de 

ciência e várias maneiras de fazer ciência. o 

papel da ciência é: puxar não é. quer dizer o 

das empresas é fazer riqueza. agora eh eu 

acho que devia haver mais era junção das 

duas coisas. as empresas para criarem 

riqueza têm de se diferenciar. diz o (palavra 

incompreensível) não é. ou fazem mais 

barato, que é o que a gente fez toda a vida, 

sapatos baratos, roupa barata, depois 

chegaram os chineses, 

MA; (riso) 

SIN; acabou-se esse modelo de negócio! 

puf. não é. porque os chineses fazem carros 

a um décimo do preço, roupa a um décimo 

do preço, sapatos a um décimo do preço, e a 

gente kaput! não é. e agora até há rolhas de 

cortiça artifical, há tudo. quer dizer. acabou-

se! 

MA; (riso) 

SIN; então a gente vai fazer o quê? não é! 

eh mais barato é impossível! os nossos 

salários . . . mínimos são trezentos ou 

quatrocentos euros, e na china é trinta. não 

é. portanto não dá para fazer mais barato. 

então temos de ser diferentes. mas 

diferentes como? eh temos s-  . . . temos 

para ser diferentes fazer coisas não digo 

melhor, nem muito mais à frente, mas 

temos que fazer coisas, que não haja outros, 

a fazer exactamente o mesmo. até porque os 

chineses vão copiar! 

MA; (riso) 

SIN; não é. por exemplo eu . . . criei 

{topónimo}. fui diferenciador. na altura não 

havia nada em {topónimo}. fui o primeiro. 

não é. e então fui altamente inovador. há 

dois anos atrás. neste momento já não é. 

passaram dois anos e já não é. se eu agora 

quiser continuar a ser competitivo, eu tenho 



417 

de criar OUTRA coisa, que eh mais 

ninguém tem. pronto. porque agora já 

houve montes de gente que copiou a ideia. 

VIU como é que era, 

MA; (riso) 

SIN; viu que em {topónimo} havia 

informáticos, e não eram caros. não é. eram 

mais baratos que em {topónimo}. eh e que 

eram bons. eh coisa que eu descobri há dez 

anos atrás. e implementei {topónimo}. e 

agora não. agora há montes de gente a 

DESCOBRIR, 

MA; (riso) 

SIN; a mesma coisa. é mais fácil quando 

está lá o outro, a mostrar como é que se faz. 

MA; há bocado já me falou um pouco, mas 

agora gostava . . . que explicitasse um 

bocadinho mais. como é que class- como é 

que classifica a sua ciência? num quadro 

geral de relação entre todas as ciências. 

SIN; lá está. a informática é ciência ou não 

é ciência. não sei. não sei se é. 

MA; (riso) 

SIN; é uma quest- assumindo que é, ciência 

é . . . é isto tudo que os professores fazem, 

não é. mas pronto. uma definição assim . . . 

caracacá. eh onde é que eu me enquadro? 

eu pessoalmente? na ciência assim mais 

aplicada não é. agora, isso torna mais difícil 

-- por um lado é mais fácil arranjar 

financiamento. 

MA; sim. 

SIN; é mais fácil arranjar alunos 

interessados, alunos que gostavam de fazer 

coisas práticas. é. também há alunos que 

gostam de fazer coisas teóricas. mas há 

MAIS alunos que gostam de fazer coisas 

práticas. eh -- 

MA; e estamos a falar de alunos na 

licenciatura? ou para os outros níveis, [fala 

incompreensível?] 

SIN; teses de mestrado. nomeadamente. 

licenciatura agora como é só três anos, pf! 

perdeu o interesse não é. portanto é -- 

estamos a falar do . . . do quarto e quinto 

ano. 

MA; depois passa para o -- 

SIN; e depois a partir daí o doutoramento. 

eh . . . e abriram-se novas oportunidades. e 

aliás, as universidades não estão a 

aproveitar. o {universidade} em princípio 

vai aproveitar. já começou. mas as 

universidades não estão a aproveitar . . . 

enormes fatias d- oportu- oportunidades 

ENORMES . . . que existem . . . à mão de . . 

. semear. e nós não estamos a aproveitar. 

por exemplo professores à noite, para para 

profissionais que já estão a trabalhar, e 

virem fazer o mestrado, à noite. é uma coi- 

-- como é que é possível isso não existir! 

quer dizer, 

MA; sim sim. 

SIN; é um absurdo completo. quando a 

gente precisa de mais alunos, e as pessoas 
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querem querem aprender o que a gente tem 

para ensinar. não não faz sentido nenhum. a 

gente dizer, não. só pode ser se as aulas 

forem às de- às oito da manhã, ou às quatro 

da tarde. as pessoas estão a trabalhar! quer 

dizer, eh o nosso público já não é . . . o 

pessoal que tem dezassete anos! 

MA; a tempo inteiro. 

SIN; o pessoal que tem dezassete anos, há 

para aí metade de alun- pessoas com 

dezassete anos que havia há . . . há dez anos 

atrás. 

MA; humhum. 

SIN; e vão desaparecer. cada vez há menos 

bebés, pronto. 

MA; (riso) 

SIN; a gente se não vai a OUTRO público, 

MA; sim sim sim. 

SIN; já está a acontecer. está a acontecer. há 

aí universidades no país que . . .  

MA; não têm alunos. 

SIN; nem fazem sentido existir. hoje em 

dia. a gente tem vinte e três universidades 

em portugal, na holanda há treze. a gente 

MA; (riso) 

SIN; a gente devia ter sete universidades. 

no país todo. no máximo! (2.0) duas ou três 

em lisboa, uma ou duas no porto, dá . . . 

quatro. não é. depois pronto. e não sei. e 

mais uma. duas. não sei. talvez em braga 

pronto. mas braga é ao lado do porto. quer 

dizer.  

MA; sim. 

SIN; faz sentido uma universidade em 

braga, outra em aveiro, outra no porto? eh e 

depois já nem estou a falar nisso. e [na 

covilhã,] 

MA; [e em évora] também. 

SIN; e em évora, e em faro, e em -- já não 

estou a falar dos politécnicos! que isso 

então -- politécnicos há -- politécnicos há 

em abrantes, em leiria. por acaso são bons. 

viana do castelo. ainda bem. ainda bem que 

são. mas não há mercado para tanta para 

tanta universidade. 
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JLI-1 

MA; [sim.] ok. então começando com as 

perguntas relativas a esta entrevista, eh: 

qual é que tu achas que É o papel da ciência 

. . . e dos cientistas . . . no mundo actual, 

sendo ele um mundo em mudança? e aqui 

eh queria saber a tua perspectiva pessoal, 

considerando-te a ti como um desses 

agentes. 

JLI; portanto, muitas pessoas m- me 

colocam a questão de em d- em que medida 

é que o trabalho dos investigadores pode 

contribuir pra -- e e em termos assim muito 

práticos, o que é que isso vai mudar o 

mundo não é. e isto é a pergunta [que que --

]  

MA; [sim basicamente é isso.] 

JLI; já me colocaram. e eu tenho uma 

opinião eh sobre isso. tenho uma opinião de 

que, eh pensando no meu trabalho em 

particular que é a análise crítica do 

discurso, eu penso que não mudará o 

mundo mas a minha investigação, 

propriamente dita, como investigadora, 

permitirá, pelo menos nos contextos em que 

eu possa INTERVIR, contextos de sala de 

aula ou até de alguma formação . . . eu se 

calhar vou despertar alguma algumas 

consciências. 

MA; humhum. 

JLI; nem que seja só uma. portanto eu acho 

que o meu [trabalho] 

MA; [sim.] 

JLI; nesse aspecto é importante, como 

investigadora. eh no sentido em que eu 

posso . . . traZÊ-LO para o mundo real. não 

para o mundo não simplesmente ficar ali 

uma tese escrita. eu posso pegar em textos 

reais -- n- neste caso eu estudo os mídia, 

portanto os mídia fazem parte do nosso 

quotidiano e . . . e do desenvolvimento do 

ser huMANO (riso) da sua personalidade da 

sua cultura etc. portanto. acho que o 

trabalho não é de todo FORA DO 

MUNDO. é NO MUNDO. está no mundo. 

o trabalho do investigador está no mundo e 

contribui para isso. o meu em particular 

pronto. nessas questões de . . . sociais . . . 

está muito relacionado com isso. 

MA; e: nessa . . . nesse papel que encontras 

que restrições é que achas que existem . . . 

eh à acção do investigador? que 

condicionantes. condicion- achas que 

existem condicionantes sociais? eh 

condicionantes económicas? quais é que 

achas que são [mais determinantes?] 

JLI; [hum] eu julgo que existem 

condicionantes eco- económicas, não tenho 

a mínima dúvida. eh . . . o investigador 

poderi- -- em portugal, pelo menos, poderi- 

DEVERIA, na minha opinião, sair sair para 

fora, ir a conferências, ir eh ouvir . . . o que 

outras pessoas têm para contr- têm para 
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dizer, para contribuir para o seu trabalho, 

mas depois não há financiamento para isso. 

MA; humhum. 

JLI; fazer artigos ao longo do seu processo, 

eh sair f- sair do país, 

MA; humhum. 

JLI; até percorrer o país, 

MA; sim. 

JLI; não ficar fechado na sua concha. 

MA; humhum.  

JLI; mas eu julgo que não há essa 

mentalidade neste país. há há uns nichos, há 

pessoas q- . . . eu costumo dizer que estão 

um bocadinho mais à frente mas não é isso 

que eu quero dizer. há pessoas -- eu tive a 

sorte de ter uma pessoa assim a a: a orientar 

o meu trabalho. eh que que acha que a 

partilha é importante. mas eu não acho que 

em portugal seja essa a mentalidade. 

MA; mas aí já não são condicionantes 

económicas então [de que estás a falar]? 

JLI; [são são eh:] são também económicas, 

porque é difícil . . . financiar isso. o 

bolseiro, por exemplo, não tem dinheiro 

para ir . . . para ir a uma conferência. ou: e 

também, eu estou a trabalhar, eu não tenho . 

. . tenho QUE preencher muitos papéis e 

muita [burocracia.] 

MA; [sim.] 

JLI; e nem sempre eu posso fazê-lo.  

MA; sim. 

JLI; e depois há, tenho condicionantes. 

tenho condicionantes de estar a fazer uma 

pesquisa e a trabalhar ao mesmo tempo. 

portanto, eu tenho que quebrar sempre a 

investigação. e e nesse aspecto, é muito 

difícil . . . voltar lá. porque a investigação 

também requer muita dedicação e muita 

concentração. não é. acabas por . . . estar 

limitada nesse sentido. eh também eh tenho 

outra opinião que é . . . eh isto está a mudar. 

mas até ce- até uma ce- até uma certa altura, 

nem toda a gente podia ser investigador ou 

investigadora. porque havia u- (1.6) uma 

limitação à partida, que era a média final. e 

isso não queri- -- uma pessoa que acabava 

com quinze isso não queria dizer que fosse 

melhor qu- que outra, ou pior, que acabava 

com dezasseis. e e tenho alguns casos de 

amigos que não puderam ser investigadores 

porque lhes fecharam muitas portas. 

MA; humhum. 

JLI; também outra limitação. 

MA; sim. 

JLI; essas pessoas tinham que fazer 

mestrado e não há bolsas de mestrado. 

portanto, para fazer a ponte, essas pessoas 

estão limitadíssimas. . . . esta é a minha 

opinião. 

MA; já que falaste de partilha, achas que 

em portugal . . . e aqui podes também 

novamente restringir-te à área em que 

trabalhas. 

JLI; humhum. 
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MA; se quiseres ter um . . . ficar p- por esse 

campo. eh achas que em portugal há uma há 

uma comunidade científica, dita 

comunidade, ou há GRUPOS de pessoas 

que trabalham isoladamente? 

JLI; (tosse). eu não sinto que haja uma 

comunidade científica. pela minha . . . 

pouca experiência -- o que a minha pouca 

experiência me permite: eh dizer é que não 

há uma comunidade científica. há nich-, há 

há grupos científicos. 

MA; humhum. 

JLI; fechados. o grupo da linguística, eh o 

grupo d- da bioquímica:, (riso) o grupo da: 

da biologia, o grupo da história, o grupo da 

linguística, depois as várias variantes  

MA; [sim.] 

JLI; [da linguística.] hum não me parece 

que acha assim muita comunicação ou 

partilha de conhecimentos ou ATÉ . . . 

abertura para impl- ou para im- para eh . . . 

ir buscar contribuições às outras . . . eh . . . 

metodologias, às outras perspectivas. 

MA; e achas que vale a pena ser cientista 

em portugal? 

JLI; eu acho que sim. (riso) acho que sim. 

porque: nós somos -- nós que estamos a 

fazer agora, isto, somos um bocadinho eh o 

início de algo que aí virá. que é o 

investigador jovem. que se inicia nestas 

coisas sem ter muita experiência. sem ter 

sequer o mestrado, e que se aventurae que 

encara um doutoramento como a primeira: 

como a primeira aventura da investigação. e 

ainda bem que isso acontece. porque era 

não ERA a primeira aventura na 

investigação. era a última. 

MA; (riso) sim.  

JLI; [não é?] 

MA; [sim sim.] 

JLI; e portanto eu acho que o nosso papel 

aqui, principalmente na área das letras; e da 

linguística, que isto já acontecia muito na 

área das ciências, jovens, que acabavam as 

licenciaturas e iam logo para o 

doutoramento, e aventuravam-se logo 

nestas questões. mas na área da língua, da 

literatura, das letras, da linguística, isto não 

acontecia. 

MA; humhum. 

JLI; não acontecia mesmo. ou tinhas de 

passar . . . por um mestrado. e depois . . . 

dar aulas e . . . publicar, e escrever um livro, 

e só no fim é que fazias um doutoramento. 

não é.  

MA; humhum.  

JLI; de grande fôlego. 

MA; sim sim. 

JLI; e hoje em dia não é assim. portanto nós 

estamos a ter um papel importantíssimo. 

que é . . . não não é dar menos importância 

ao doutoramento, mas é dar a importância 

que se calhar ele deve ter e que já tem . . . lá 

fora. que é . . . provar que consegues 
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investigar.  

MA; hum. 

JLI; e que consegues fazer um trabalho. 

(-) 

MA; eh: como é que classificarias a tua 

ciência? no quadro da: no quadro geral de 

todas as ciências. 

JLI; eu julgo que é uma ciência social e 

humana. ciências s- -- eu colocar eu eu 

coloca- colocaria a análise crítica do 

discurso numa ciência social e humana 

muito heterogénea. 

MA; humhum. 

JLI; que engloba desde a história, desde a 

sociologia, desde a psicologia -- eh não 

tanto a psicologia em termos cognitivos 

mas a ps- de certa forma também. a 

semiótica social. eh a linguística. 

obviamente. e é assim: abrangente. mesmo 

uma ciência social. 

MA; há alguma [área] 

JLI; [não sei] se era esta a: [resposta que] 

MA; [s- n- não há] 

JLI; não era bem por aí. 

MA; todas estas respostas são s- 

suficientemente vagas. e abertas, 

JLI; humhum.  

MA; [para a perspectiva]  

JLI; [mas não sei se era esta a] 

MA; [para a perspectiva] 

JLI; não sei se era esta a tua pergunta. se eu 

[se eu classificar uma uma] 

MA; [há uma há uma] há uma 

intencionalidade nas minhas perguntas mas 

. . . 

JLI; ok. 

MA; é mais uma intencionalidade de 

perceber . . . qual vai ser o sentido da 

resposta.  

JLI; está bem. 

MA; é estar consciente que há vários 

sentidos de resposta. e perceber . . . que a 

pessoa enfileira mais [por um ou mais por 

outro.] 

JLI; [está bem. está bem.] 
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JLI-2 

MA; pela forma como falas da tua 

actividade e há pouco t- eh deixaste claro 

que foi FORA da instituição académica, 

qual é a tua percepção sobre: a comunidade 

científica portuguesa? achas que HÁ uma 

comunidade científica ou há ou que há 

simplesmente um grupo: um grupo de 

pessoas disperso, cada um a trabalhar para 

seu lado? 

JLI; não, eu acho que há uma comunidade 

científica. acho é que há uma c- 

comunidade científica muito pouco 

dialogante, com muito pouca capacidade 

crítica, 

MA; humhum. 

JLI; com muito pouco: espírito: -- AGORA 

julgo que já há um pouco mais de de 

espírito de inovação. 

MA; humhum. 

JLI; mas mesmo assim acho que é uma 

comunidade científica s- superconservadora 

(riso), eh e e onde a figura do diálogo, e do 

e do diálogo CRÍTICO, ainda é muito mal 

aceite e muito pouco -- 

MA; achas que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JLI; o que é que isso quer dizer? 

MA; se se estivesses no estrangeiro, e e tu 

de facto tem alguma experiê- algum- 

experiência e contacto [com o estrangeiro. 

mas eh --] 

JLI; [a minha experiência foi toda no 

estrangeiro (riso). não tem nada a ver com -

-] 

MA; mas pelo c- pouco ou muito contacto 

que tens de vivência no estrangeiro, achas 

que se estivesses fora seria diferente? o que 

é que seria diferente? seria melhor -- O 

TEU TRABALHO seria melhor se 

estivesse a ser feito noutro país? o que é 

que seria diferente . . . [na tua actividade?] 

JLI; [eh na minha --] e dentro da minha área 

em particular existem países onde: -- na 

altura em que eu comecei a interessar-me 

pela por coisas as coisas estavam -- as áreas 

estavam já mais . . . mais bem definidas. 

portanto com instituições  

MA; sim. 

JLI; eh já: sólidas. e portanto eu poderia ter 

tido uma possibilidade de me ENCAIXAR 

em estruturas de de investigação e portanto 

. . . e de me ter formado de uma forma mais 

SIMPLES. 

MA; sim. 

JLI; mais consistente. 

MA; sim. 

JLI; e portanto ter começado a ter uma 

acção mais consequente muito mais 

rapidamente. porque o meu percurso foi 

extremamente errático sempre por uma 

dificuldade de encontrar um lugar onde me 

encaixasse e onde os meus interesses de 
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facto se pudessem desenvolver . . . aqui em 

portugal. 

(…) 

MA; se se tivesses de explicar eh qual é que 

é a área em que trabalhas a alguém que não 

conhece de todo, como é que como é que 

traçavas o m- -- 

JLI; que não me conhece? ou [que não --] 

MA; [que não conhece] essa área. como é 

que traçavas um mapa, em relação às outras 

ciências. como é que como é que 

localizavas? 

JLI; como é que localizava. (pergunta para 

si própria) localizava -- (4.6) mas uma 

pessoa que não que não conhece eh que 

conhece mais ou menos o mapa das 

ciências? 

MA; poderá ter algumas [coordenadas. ias]  

JLI; [ou que não tem --?] 

MA; ias por tentativa erro. imagina que é -- 

uma analogia. era alguém que te perguntava 

na rua onde é que fica . . . 

JLI; humhum. 

MA; onde é que fica o aquário vasco da 

gama. e tu tinhas que lhe explicar -- 

JLI; eh costumo dizer sempre que o meu . . 

. que -- quando me perguntam o que é que 

eu sou, 

MA; humhum. 

JLI; costumo dizer sempre que sou 

linguista. 

MA; sim. e depois se te perguntarem [o que 

é que é isso de ser linguista?] 

JLI; [depois as pessoas dizem mas o que é 

isso.] eu digo. uma pessoa que tenta 

conhecer melhor a língua. estudar as 

questões da língua. eh no meu caso 

interessa-me as questões da língua, eh . . . e 

a sua relação com a forma das pessoas 

estarem em sociedade.  

MA; humhum. 

JLI; de uma maneira geral. como é que 

como é que as questões da língua 

interferem na forma da pessoa se posicionar 

junto dos outros. 

MA; qual é que achas que é o papel da 

ciência e dos cientistas no mundo actual? 

considerando que é um mundo que está: eh 

em vertiginosa mudança. 

JLI; qual é que eu acho que é o papel [da 

ciência?] 

MA; [e: e aí e: e aí] a lin- -- 

JLI; o que é efectivamente neste momento o 

papel da ciência? ou aquele que eu desejaria 

para [a ciência?] 

MA; [qual é que achas que é] o papel.  

JLI; hã? 

MA; podes-me dizer qual é que achas que 

está a ser e qual é que achas que gostaria de 

ser. que gostarias que fosse. 

JLI; e isso é o mundo ocidental de que tu 

estás a falar? ou é do mundo do resto em 

geral? (riso) (1.8) porque há muitos 

mundos. não é. 
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MA; então fala-me fala-me dessas 

diferenças também. 

JLI; eh . . . no mundo ocidental a ciência 

tem LIDERADO grandemente as a 

evolução o sentido da evolução  

MA; humhum. 

JLI; da da soc- da sociedade e da 

civilização. e tem-se instituído como uma 

espécie de uma verdade, sou eu, 

MA; sim. 

JLI; que digo por onde devemos ir e o que 

devemos fazer e o que não devemos faz- 

aliás não diz o que devemos fazer.  

MA; sim. 

JLI; para onde devemos ir. sem sem intervir 

muito com o devemos. é uma um 

imperativo.  

MA; sim. 

JLI; há há uma linha. eh e acho que nem 

sempre que nem sempre port- -- muito 

frequentemente nos tem levado para em 

direcções que não são as melhores. (3.0) 

mas isto é também uma concepção de 

ciência bastante limitada. não é. portanto a 

MA; sim. 

JLI; tem-se dado uma -- julgo que na nossa 

civilização ocidental, temos dado uma 

primazia às ciências ditas exactas, 

MA; sim. 

JLI; . . . eh em detrimento das ciências 

humanas, e portanto isso tem causado um 

desequilíbrio na ma- na balança. porque na 

v- na verdade somos homens. pessoas.  

MA; sim. (riso) 

JLI; seres humanos. (riso) que temos que 

conviver com com o planeta, com o 

universo. etc. e portanto, eh . . . -- e o nosso 

conhecimento desse universo é-nos 

certamente limitado pelas nossas 

capacidades. pela nossa próprio 

constituição. e o universo é muito maior do 

que nós e do que a nossa percepção. muito 

mais -- provavelmente muito mais variado e 

rico. e portanto estamos a -- ao não nos 

conhecermos e não conhecermos aquilo que 

está a engendrar conhecimento, que está a 

dirigir todos os passos da humanidade e do 

ambiente que nos rodeia, 

MA; humhum. 

JLI; estamos a fazer alguma coisa . . . que 

não sabemos muito bem o que é, achando 

que estamos a ach- fazer tudo de uma forma 

muito . . . conhecedora. isto de uma 

maneira muito simplista. 

MA; e o que é que tu gostavas? 

JLI; o que é que eu gostava? 

MA; que a ciência fizesse no meio dist- ou 

que os cientistas -- 

JLI; acho que se a ciência é conhecer -- se 

fazer ciência é . . . é é tentar produzir 

conhecimento ou  conhecer cada vez mais e 

melhor, então é importante que a ciência se 

comece a debruçar ou -- comece não. isto é. 

já se debruça há muito tempo. sobre . . . o 



426  

ser humano e os processos cognitivos, e e 

não só cognitivos do ser humano. mas 

também, perceber o que é como é que o ser 

humano pensa e como é que produz ciência. 

para perceber que ciência é que está a fazer 

e que ciência é que nos -- e depois tentar 

perceber tudo aquilo que existe dentro do 

ser humano e que tem estado fora dessa . . . 

desse fazer ciência 

MA; hum. 

JLI; e que também de certeza -- e que 

provavelmente estabelece outro tipo de 

ligações com o universo como o mundo. e 

que provavelmente poderá contribuir para . 

. . conseguir estabelecer umas relações mais 

interessantes entre o ser humano e o 

universo. (riso) 

MA; nesse nesse . . . nesse quadro que estás 

a . . . traçar quais é que achas que são as 

condicionantes da acção do cientista? 

condicionantes sociais, condicionantes 

económicas, condicionantes culturais . . . ou 

outras? 

JLI; primeiro tem as suas próprias 

condicionantes enquanto ser humano. (riso) 

MA; humhum. 

JLI; depois . . . tem as suas condicionantes 

sociais. porque não se faz -- eh: não pode 

fazer aquilo que que entende,  

MA; humhum. 

JLI; no momento em que entende. portanto 

é está condicionado pelos . . . pela situação 

social em que se encontra  

MA; humhum. 

JLI; inscrito. e: nesse campo a questão 

económica é muito importante. a questão 

política. portanto o cientista não -- é muito 

condicionado por factores de natureza 

política.  

MA; humhum. 

JLI; o que é que o poder político considera 

que deve ser que devem quais os campos 

que o poder político considera que são 

dignos de ser investigados. ou . . . que 

INTERESSA que sejam investigados. isso 

está relacionado com a economia. 

MA; humhum. 

JLI; depois está condicionado 

necessariamente também pela compreensão 

que a sociedade em geral tem da: dos 

campos que carecem de ser investigados. 

não é. um indivíduo que agora venha dizer 

eu agora interessa-me investigar as antenas 

do caracol. 

MA; (riso) 

JLI; (fala incompreensível) se as pessoas 

não perceberem  

MA; sim. 

JLI; qual é o interesse daquel- daquela 

antena do caracol, provavelmente não não 

vai fazer nada não é. 
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JLI-3 

MA; passando eh a perguntas um pouco 

mais gerais, achas que em portugal há uma 

comunidade científica, ou que há grupos de 

pessoas que trabalham isoladamente? 

JLI; eh: (3.7) complicado responder a isso. 

depende muito das áreas talvez. eu posso 

responder [em relação à área] 

MA; [mas podes falar em relação --] 

JLI; que conheço, sim. que é a área: da 

linguística. eh: (2.7) existem grupos, 

MA; humhum. 

JLI; existem grupos. 

MA; sim. 

JLI; sim. de trabalho formados nos quais 

não é . . . TÃO fácil entrar assim. 

MA; humhum. 

JLI; eh: . . . é é . . . é é é complicado até, 

entrar nesses grupos de de: de investigação. 

eh: . . . DEPOIS de se entrar nesses grupos, 

e essa para mim é a fase mais complicada, 

eh: então nós começamos a ter contactos 

com outro tipo de de: de actividades, como 

ida a conferências, eh publicações, 

comunicações, e depois de começarmos a 

fazer isso, então talvez nós entremos numa 

comunidade científica DA ÁREA . . . 

MA; hum. 

JLI; da linguística. [não só no] 

MA; [sim sim sim.] 

JLI; nosso grupo, mas numa comunidade 

científica. mas para mim é muito 

complicado entrar num grupo. sim. 

MA; humhum. 

JLI; acho que existem grupos, sim. 

respondendo directamente à questão, e 

existe também uma comunidade científica. 

mas primeiro é preciso entrar num grupo 

específico, para depois se ter acesso a essa 

comunidade. 

MA; humhum. 

JLI; parece-me. 

MA; e achas que vale a pena ser cientista 

em portugal? 

JLI; em que aspecto? 

MA; se: achas que, por exemplo, estando 

no estrangeiro, seria diferente? o que é que 

seria diferente? 

JLI; sim. 

MA; para melhor, para pior. 

JLI; sim. 

MA; [e em quê?] 

JLI; [eh:]  

MA; (tosse) 

JLI; não é fácil fazer investigação no nosso 

país, porque: parece-me que a tradição de 

investigação é uma tradição: . . . 

AMPLAMENTE falando, relativamente 

recente. eh: talvez se eu . . . estivesse no no 

estrangeiro a trabalhar, eh: a investigar, e e 

falo do {país} porque é um país que eu 

conheço agora bem, 

MA; sim. 
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JLI; a esse nível, teria eh era muito mais 

fácil. primeiro porque o facto de: de 

publicar constantemente em inglês, eh: de 

de trabalhar constantemente em inglês, 

abria-me a uma comunidade muito maior, 

por um lado. portanto o meu trabalho era 

muito mais facilmente reconhecido. mas 

por outro lado também tinha muito mais 

apoios. eh existem INÚMERAS instituições 

eh: na {país}, e calculo que nos {país} 

também. na área da linguística pelo menos, 

eh: na {país} também, e noutros países. eh 

existem MUITOS fundos, existe muita 

forma de conseguir financiamento. tanto 

para publicações, como para ida a 

conferências, para trabalho de campo, etc. e 

nesse . . . nesse ponto, especificamente, já 

estivemos pior, n- não estamos MUITO mal 

não é. neste momento existem formas de 

financiamento em portugal, não só a fct 

mas também a gulbenkian. eh . . . mas 

podíamos estar bem melhor. podiam existir 

muito mais incentivos. [sim.] 

MA; [humhum.] 

JLI; e nesse sentido estamos mui- em 

desvantagem em relação a alguns países 

ainda. sim. 

MA; quais é que achas -- eh focaste a 

questão do apoio, mas . . . poderá haver 

outras, quais é que achas eh as c- que são as 

condicionantes mais determinantes? para a 

actividade de um cientista. as económicas, 

que falaste, as sociais, as culturais, ou ou 

ainda outras? 

JLI; quer dizer, eh: . . . eu acho que tem que 

existir uma boa estrutura, a nível das 

universidades. 

MA; humhum. 

JLI; para para para se fazer uma boa 

investigação. tem que existir uma boa 

estrutura. até para tu conseguires fazer 

ESCOLHAS, muito mais conscientes, 

muito mais informadas, 

MA; sim. 

JLI; no início da tua investigação. e quando 

estás no estrangeiro tu sentes que essa 

estrutura existe, e essa informação te chega, 

e essas escolhas são muito mais facilitadas 

porque existe mais informação de facto. eh . 

. . não só a nível da estrutura na faculdade, 

corpo doc- e quando digo estrutura é corpo 

docente, estrutura, plano eh do- dos cursos, 

eh tudo está muito mais bem definido:, 

MA; humhum. 

JLI; bem ori- orientado. eh as coisas têm 

objectivos muito mais claros. AQUI, muitas 

vezes é confuso. eu falo por exemplo ao 

nível do meu mestrado, foi um mestrado 

muito confuso, [muito] 

MA; [sim.] 

JLI; complicado. eh: . . . talvez por falta 

dessa organização de base do próprio curso. 

portanto acho que deveríamos melh- 

melhorar muito a esse nível. eh e depois 
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existem: eh para além de apoios 

económicos, existe . . . muito mais 

facilidade na investigação em termos de de 

de de livros, de de . . . de investigadores da 

área, eh há muito mais acesso, 

MA; humhum. 

JLI; a informação, e há ajudas a esse nível 

do que aqui. 

MA; humhum. 

JLI; eh claro que aqui se procurares, com 

algum esforço tu consegues. (riso) 

MA; (riso) 

JLI; mas eh . . . no estrangeiro é muito fácil 

tu chegares a uma universidade, teres um 

corpo docente que te consegue orientar em 

qualquer área, porque há sempre alguém 

especialista da área. tens boas bibliotecas, 

tem tens boas acessibilidades a livros. eh 

existe um bom eh uma boa comunicação 

inter-bibliotecas que aqui . . . começa a 

existir mas, não está muito bem ainda eh 

realizada. portanto, acho que há vários 

pontos onde há onde há necessidade de 

melhorar. 

MA; sim sim. 

JLI; eh não quer dizer que não EXISTE a 

estrutura não. existe. mas . . . ainda tem de 

melhorar. [em muitos] 

MA; [humhum.] 

JLI; aspectos. 

MA; qual é que te parece ser o papel do 

cientista e da ciência no mundo actual? 

considerando que é um mundo que está 

numa mudança muito rápida. 

JLI; hum. fundamental. eh parece-me que . . 

. o cientista, é aquele que eh na SUA área 

tem mais conhecimento não só pela sua 

investigação, mas também porque sabe eh 

tem conhecimento de OUTRAS 

investigações feitas na sua área não é. 

MA; humhum. 

JLI; portanto, é uma pessoa que consegue . . 

. que melhor consegue fazer esse 

aconselhamento, para se tomarem decisões 

mais conscientes nas áreas. eh e nesse 

sentido é fundamental. agora, se lhe é dada 

essa oportunidade? 

MA; humhum. 

JLI; não é. não me parece que o cientista 

tenha esse lugar central. na sociedade. pelo 

menos nalgumas áreas. eh se por um lado 

deveria ter, por outro lado não tem, porque 

as decisões são essencialmente políticas, e 

não: científicas. 

MA; humhum. 

JLI; sim. 

MA; num quadro geral, d- da relação entre 

as várias ciências, como é que classificarias 

. . . a tua ciência? a área científica em que 

trabalhas? 

JLI; como é que classificaria? como assim? 

MA; de que áreas, ou ciências, achas que 

está mais próxima, de que áreas achas que 

está mais afastada. 
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JLI; hum. 

MA; como é que se relaciona? com as 

outras [ciências.] 

JLI; [sim.] bom, a linguística relaciona-se: 

eh . . . principalmente . . . com a: . . . a área 

das ciências humanas, as ciências sociais, 

com a área da biologia. (5.0) a área da 

cognição, da psicologia, sim. relaciona-se 

com mais com essas áreas. 

MA; humhum. 

JLI; e nesse sentido acaba por ser muito 

ampla. [não é.] 

MA; [humhum.] 

JLI; porque: há muitos factores a ter em 

conta. eh: . . . sim, acho que é isso. 

MA; humhum. 

JLI; respondi? [não.] 

MA; [sim.] [sim.] 

JLI; [sim.] ok. 

MA; eh: e já agora de que áreas é que está 

mais afastada? 

JLI; sei lá. de tantas! há tantas áreas em que 

. . . nas quais TOCA, não é, de forma 

directa ou indirecta, eh de de . . . de forma 

mais profunda ou menos profunda. eh: mas 

toca em muitas áreas não é. há outras áreas 

eh . . . das quais está completamente 

distante. sei lá. áreas das engenharias ou . . . 

eh é óbvio que nós precisamos da nossa 

língua para comunicar não é. [e:] 

MA; [humhum.] 

JLI; e nesse sentido quer eh essas essas 

áreas precisem da língua para se expressar 

oralmente, ou para veicular ciência de 

forma escrita, há sempre necessidade da 

língua. eh: mas há áreas obviamente mais 

mais mais próximas, como a biologia, a 

psicologia, eh: . . . a sociologia, eh: a 

educação, do que outras. [não é.] 

MA; [humhum.] 

JLI; por motivos vários. 
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SLI-1 

MA; hum. sim. eh: pel- pelo o que tem 

estad- eh: a forma como tem estado eh a 

falar deste trabalho desta equipa [que há 

aqui] 

SLI; [humhum.] 

MA; no centro, eh . . . eh f- isto faz-me 

pensar numa das perguntas que lhe quero 

[colocar.] 

SLI; [sim.] 

MA; que é em relação à comunidade 

científica . . . em portugal. na área 

específica em que trabalha, 

SLI; humhum. 

MA; sente que há há um- há uma uma 

comunidade ou que há grupos de pessoas a 

trabalhar isoladamente? 

SLI; há. s- há uma há grupos de pessoas a 

trabalhar (riso) [isoladamente.] 

MA; [(riso)] 

SLI; porque agora tem havido uns contactos 

mais intensos com {topónimo} mas antes 

não não houve e realmente {topónimo} e 

{topónimo} eram os grandes pólos da: da 

actividade n- eh de geografia linguística 

dialectal [no noss-]  

MA; [hum.] 

SLI; em portugal.  

MA; sim.  

SLI; mas nunca houve um: uma inter-

relação muito grande porque depois do 

desaparecimento quer do professor 

{pessoa} quer do {pessoa}. o {pessoa} na 

altura até enquanto era professor obrigava 

sempre os alunos deles a fazerem um 

trabalho dialectal. portanto havia u- eles 

tinham um questionário que já tinha 

aplicado de correspondência nos anos 

quarenta e que tinha enviado para 

professores e padres. 

MA; sim. 

SLI; e que depois eh obrigava os alunos 

deles a faze- eles próprios a fazerem no- 

no- [noutro local] 

MA; [nov- novamente.] 

SLI; nova recolha e fazerem um relatório 

sobre essa recolha. 

MA; humhum. 

SLI; um relatório científico mais ou menos. 

eh: com ele -- quando ele desapareceu, isso 

também tudo acabou. lá em {lugar}. e: eh a 

actividade n- na área da dialectologia lá não 

tem sido muito . . . muito grande. 

MA; [humhum.] 

SLI; [portanto] há uma professora que fez o 

doutoramento MAIS também dialectal mas 

mais no âmbito da sociolinguística que era 

sobre o a {tema}, no u numa zona ali perto 

de {topónimo}. [(palavra incompreensível)] 

MA; [humhum.] 

SLI; eh: . . . aqui aqui em {topónimo}, foi-

se o {pessoa}, foi-se a dialectologia, estou a 

falar a nível da faculdade. 
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MA; sim. 

SLI; não é. eh depois tentaram implementar 

um pouco a coisa criando uma uma cadeira 

de variedades do português. 

MA; sim. 

SLI; e: ainda houve durante uns anos, que 

ela era fazia parte do curso. portanto a parte 

cadeira obrigatória. não é. 

MA; sim. 

SLI; mas depois passou passou a op- a 

[opção] 

MA; [opcional] 

SLI; a opcional. e está acho que continua 

opcional. 

MA; sim. (riso) 

SLI; portanto não há: uma cad- mas vamos 

tentar fazer cois- . . . desenvolver 

actividades que meta pelo menos 

{topónimo} também (palavra 

incompreensível) [connosco] 

MA; [aqui.] 

SLI; [connosco.] 

MA; [aqui.]     

SLI; sim. tentar fazer aproveitar . . .  

MA; sim. 

SLI; cá . . . estam- . . . a perspectivar aqui a 

cri- eh a apresentação de um projecto para a 

criação de {objectivo}. 

MA; sim. 

SLI; {objectivo}. em que a a primeira parte 

seria constituída pelos {publicação} . . . 

existent- apresentadas nas universidades 

portuguesas. porque eh são obras que tão 

dispersas [pelas duas] 

MA; [claro.] 

SLI; concretamente. pelas duas univs- nas 

nas bibliotecas das universidades. portanto 

às vezes, é difícil a gente ir a {topónimo} 

para estar a consultar. assim se tivéssemos 

[na parte] 

MA; [claro.] 

SLI; lexical, depois a parte fonética e e d- lá 

o resto da tese é outra coisa. 

MA; humhum. 

SLI; mas se estivesse tudo disp- disponível 

na net, portanto facilitar-nos-ia -- mesmo a 

nós quando estamos a trabalhar a fazer um 

mapa, portanto ter esse tipo de informação 

para ver se uma palavra por exemplo que 

aparece em {topónimo} também aparece 

não sei aonde. [noutros sítios]. 

MA; [sim sim sim.] 

SLI; eh e esse projecto, então é par- está 

idealizado PARA ser feito também eh: 

COM a {país}, e COM o {país}. então aí 

teríamos uma uma grande . . . 

MA; humhum. 

SLI; uma grande base de dados daquele 

tronco comum, que era o {tema}. 

MA; humhum.  

SLI; mas está está em projecto. e não sei se 

se sagrará. 

MA; (riso) 

SLI;  mas talvez sagre.  
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MA; acha -- 

SLI;  mas talvez sagre. 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

SLI; se vale, eu não tenho a mínima dúvida. 

os governantes muitas vezes é que não.  

MA; (riso) 

SLI; (riso) 

SLI; não eu digo aquilo -- sabe, eu não 

cost- não gosto de dar aulas. portanto, das 

duas uma. 

MA; não gosta de dar aulas? 

SLI; não gosto. às vezes dou uma dou 

outra,  

MA; sim? 

SLI; mas é sempre a contragosto. depois 

acaba a pessoa acaba por se entusiasmar e 

vai. mas eu não me vejo no papel desses 

colegas daqui do centro, desses colegas 

investigadores -- mas é evidente, se eu não 

tenho a sorte de entrar para o {unidade 

I&D}, eu tinha de viver de alguma coisa. 

não é. ou ia para o {topónimo} criar vacas,  

MA; claro. (riso) 

SLI; ou então (riso) tinha que tinha que ir 

dar aulas. porque eh românicas não dava 

para mais nada. era para ser professor. 

MA; sim. 

SLI; não é. ou de português, ou de francês. 

mas . . . voltando à pergunta inicial. é 

evidente que qualquer qualquer país precisa 

de um de um de uma de uma massa crítica. 

como agora está muito na moda. mas 

MA; sim. 

SLI; de ter um corpo de investigadores. ou 

investigadores a cem por cento, ou 

investigadores a cinquenta tempo. como é 

que é o caso dos docentes investigadores. 

mas . . . investigação desenvolvida por 

cientistas, que era a tua pergunta, 

MA; sim. 

SLI; é evidente que é mais do que 

necessária. e eu j- estou a falar do nosso 

campo. que é daqueles que não que não tem 

impacto como os outros das físicas e das 

químicas têm. mas eu acho que a nível 

cultural é é é tão importante [como] 

MA; [humhum.] 

SLI; como os outros. porque . . . a gente 

exprime-se falando. se a gente conhecer 

melhor a nossa fala, é evidente que melhor 

f- melhor falará, ou melhor se exprimirá.  

MA; humhum. 

SLI; e f- o . . . ai! o saber não ocupa lugar.  

MA; sim. 

SLI; portanto. estamos devía- -- a parte da 

investigação nas ciências humanas devia 

estar no mesmo pé das ciências exactas.  

MA; humhum. 

SLI; isto na perspectiva na minha 

perspectiva que não é a das a das entidades  

MA; sim. 

SLI; (fala incompreensível). actualmente, 

dentro das ciências humanas, os estudos 
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sociais começam a ter bastante impacto. 

mas a língua ainda está coitadinha ainda 

está muito pobrezinha.  

(outra pergunta) 

MA; (riso) eh quais quais é que lhe 

parecem ser as condicionantes principais, 

mais determinantes, na actividade 

científica? 

SLI; mas as condicionantes em que 

perspectiva? 

MA; eh eh condicionantes sociais, eh 

questões económicas, questões culturais. no 

sentido de restrições. 

SLI; humhum. 

SLI; ah que restringem. 

MA; que restringem. 

SLI; eu para mim a principal é é 

económica. porque se houvesse uma 

disponibilidade financeira para as pessoas . 

. . de todas as áreas da ciência, pudessem 

desenvolver eh as suas actividades de 

investigação, SEM grandes restrições, sem 

grandes constrangimentos, acho que seria 

óptimo. mas estamos sempre condicionados 

por isso. portanto no caso concreto deste 

ano, de dois mil e oito, ainda não chegou 

pêveda de dinheiro para o {unidade I&D}.  

MA; (riso) 

SLI; do do financiamento plurianual. não 

estou a falar dos [projectos eh]  

MA; [sim sim sim.] 

SLI; individuais. mas mesmo assim os 

projectos também . . . vai mal. mas no 

financiamento da unidade, que a unidade 

precisa, para desenvolver a sua actividade. 

também não é só -- a gente já tem 

garantidos os salários por parte da 

faculdade. 

MA; sim. 

SLI; mas depois precisa, também de algum 

dinheiro por exemplo para desenvolvar a 

actividade. e não é só sentar à carteira. n- eu 

não posso ter só o meu salário, e depois o 

resto, fazendo-o só em função do meu 

salário. o salário é para a minha vida. 

MA; humhum. 

SLI; e eh hei-de precisar de para 

desenvolver a investigação e preciso de 

algum apoio. ou monetário, ou de material, 

portanto isto tudo --  

MA; sim. 

SLI; mas isto está sempre condicionado 

pelo grande problema que é o dinheiro. 

MA; o dinheiro.  

SLI; é o dinheiro. 

MA; eh . . . se tivesse que classificar a sua 

ciência, no quadro de todas as ciências que 

existem,  

SLI; humhum. 

MA; sobretudo se fosse para alguém que 

não conhece de todo a área em que trabalha, 

como é que o faria? como é que explicaria . 

. . como é que eh 

SLI; não eu [justificaria dizendo] 
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MA; como é que faria [a relação --] 

SLI; portanto o tipo de actividade que eu 

faço eu abordo as variedades dialectais . . . 

do português.  

MA; humhum. 

SLI; quando eu digo as variedades 

dialectais português, o português europeu. 

já que agora anda tudo muito na moda 

relativamente aos outros portugueses. 

MA; (riso) 

SLI; como os outros no brasil, estudam as 

variedades dialectais do português do 

brasil. e nos novos países infelizmente -- já 

há já há actividade científica no âmbito do 

estudo da língua. mas ainda está . . . ainda 

muito, vai vai devagarinho.  

MA; humhum. 

SLI; hum. portanto . . . -- e com isto perdi-

me. 

MA; explicar eh a sua área científica em 

relação com as outras áreas, a alguém que 

não conhece aqu- o seu trabalho. 

SLI; portanto eu diria que trabalho no 

âmbito da língua.  

MA; sim. 

SLI; não é. agora se estás a perguntar, se eu 

acho isso muito importante, ou menos 

importante, do que alguém que está a 

desenvolver uma pilha para para conseguir 

guardar a a energia eólica, actualmente tudo 

o que é energia eólica, tem que ser 

directamente lançado na rede. ainda não há 

nada que armazene o excendente da- o 

excendente a parte excedentária desse dessa 

produção eólica. 

MA; sim. 

SLI; não é. portanto, talvez para o bem das 

pessoas, (riso) essa seja a mais importante. 

ou então, da medicina nem se fala. não é. 

MA; humhum. 

SLI; estamos a falar com casos assim já 

pontuais. mas em termos gerais, acho que 

uma investigação no âmbito da língua, 

como uma investigação no âmbito da 

ciência ou da medicina ou dentária, o que 

quiseres, ou da física nuclear, 

MA; sim. 

SLI; portanto para mim está no mesmo pé 

de igualdade. não há -- 

MA; mas está distante? em termos de 

relação -- 

SLI; está distante.  

MA; em termos --  

SLI; está distante. mas por exemplo, a nível 

da a nível da medicina, já começa a ter uma 

certa importância a ligação que se faz para 

no campo no caso da linguagem. 

MA; sim. 

SLI; portanto pessoas que têm problemas -- 

aí já há uma -- e na aquisição da linguagem, 

tudo isso. já há uma relação interdisciplinar. 

MA; humhum. 

SLI; e portanto. mas relativamente a outras 

ciências, eh a relação é m- é mínima. depois 
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eventualmente sei lá, quando chegar a 

cartografagem, podemos socorrer melhor de 

de alguém de mais da parte das ciências 

informáticas, para dar soluções à à nossa 

cartografagem, e isso. mas não há uma uma 

ligação muito grande. 

MA; humhum. 

SLI; e: não há -- quero dizer mas também 

não estavas a perguntar em nível de de de 

importância? 

MA; não. eh em relação em geral. 

SLI; humhum. 

MA; como diria,  

SLI; portanto,  

MA; em termos abstractos quase. [em 

termos de objectos de estudo, de 

metodologias.] 

SLI; [em termos abstractos, nós estudamos 

a língua.] depois há quem estude a língua 

na perspectiva da aquisição da linguagem, e 

ensino de português como língua não 

materna,  

MA; sim. 

SLI; e a parte da da que tem a ver com a 

medicina, portanto quando há problemas  

MA; humhum. 

SLI; de de das pessoas serem disléxicas,  

MA; sim. 

SLI; portanto essas coisas todas. mas 

concretamente é no âmbito da língua. 

depois há é várias abordagens ou vários 

desenvolvimentos de investigação no 

âmbito da da . . . língua em geral. não sei se 

é isto que tu queres. 

(…) 

MA; para terminar, uma pergunta assim 

mais . . . tipo chapéu de chuva. eh qual é 

que acha que é o papel da ciência, e dos 

cientistas, no mundo actual, considerando 

que é um mundo que está sempre em 

mudança, numa mudança rápida? 

SLI; humhum. qual é o papel? 

MA; sim. 

SLI; eu acho que tem papel importante, 

sobretudo no desenvolvimento de -- acho 

que é um bocado terra a terra chamar-lhe 

produtos. mas no desenvolvimento de um 

saber, que depois possa ser aplicado para 

melhorar a situação eh vivencial do mundo,  

MA; humhum. 

SLI; ou das pessoas em geral,  

MA; humhum, 

SLI; ou de pessoas em concreto.  

MA; [humhum.] 

SLI; [não é.] acho que é um papel mais do 

que essencial,  

MA; hum. 

SLI; e indispensável. não? 

MA; sim. (riso) 

SLI; (riso) eu não sei se fui curto na 

resposta. mas o que é que eu posso 

MA; [não.] 

SLI; [dizer] sobre isso. (fala 

incompreensível) como um chapéu de 
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chuva. mas acho que é evidente. olhando 

para para isso. sem eles não podias ir à lua, 

não podias pensar ir a marte, ou não podias 

pensar, sei lá fazer qualquer coisa, aplicar 

qualquer coisa. que ir à lua, a mim não me 

aquece nem me arrefece. mas 

MA; (riso) 

SLI; a tecnologia que foi necessária para 

fazer alguém ir à lua, aplicada em noutros 

MA; humhum. 

SLI; noutras áreas ou noutros produtos, é 

evidente que terá havido muitas vantagens. 

MA; humhum. 

SLI; portanto esse essa tal actualização que 

tu falas em que estamos em contínuo no 

fundo em contínuo movimento, 

relativamente eh acelerado agora. não é. 

MA; sim. 

SLI; basta ver que nos últim- quando eu te 

falei daquela . . . da entrevista para outr- 

para a outra tese. os computadores estavam 

no princípio. 

MA; sim.  

SLI; e eu achava que tinha um computador 

porreiro, porque tinha vinte megas.  

MA; (riso) 

SLI; megas. vinte megas. não é. mas nunca 

avariou.  

MA; (riso) 

SLI; enquanto estes estão [sempre a 

avariar.] 

MA; [estão sempre a avariar.] (riso) 

SLI; a avariar. mas -- (fala 

incompreensível) 
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SLI-2 

MA; acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

SLI; não. eh se eu pudesse mudava de 

profissão, 

MA; (riso) sim? 

SLI; já. eh se eu não -- sim. acho que não 

sei. é uma questão que eu pondero 

seriamente. pode parecer que eu estou a 

brincar, 

MA; sim. 

SLI; mas não estou. acho que em portugal 

s- brincámos à ciência.  

MA; humhum. 

SLI; eh assim. por um lado, os 

financiamentos continuam a ser eh 

irrisórios. eh por outro lado, dentro desses 

financiamentos irrisórios, eh . . . há as áreas 

privilegiadas. 

MA; [humhum.] 

SLI; [e claramente] as ciências humanas, e 

as linguísticas, e as línguas portuguesas não 

são claramente áreas privilegiadas. mesmo 

dentro da linguística o léxico é um parente 

pobre. não é. porque há áreas consideradas 

mais nobres. e para além disso, não só eh 

isso é não só os financiamentos em si já não 

são grande coisa, não é. a carreira não há 

carreira de investigação. quem faz inv- no 

meu caso, eu sou professora da 

universidade tenho um horário praticamente 

completo na universidade, e depois tenho 

de fazer investigação nas horas livres. [não 

é.] 

MA; [humhum.] humhum. 

SLI; eh para além disso. eh como se isso 

não fosse suficientemente mau, eh acho que 

às vezes as instituições parece que estão a 

brincar connosco. eh porque não cumprem 

os prazos. não cumprem os pagam- -- 

mesmo o pouco dinheiro que nos dão, dão 

quando querem. às vezes assumem as 

dívidas e depois dizem que afinal não 

pagam. os concu- os concursos para para 

projectos e para eh e para bolsas até, é 

extremamente DISCUTÍVEL a forma como 

a selecção é feita. eh e pronto. eu acho que 

realmente. eu tenho muita vontade de 

deixar de fazer investigação ou de me ir 

embora. não tenho -- começo a ficar 

cansada e a não ter frescura suficiente, para 

aguentar. 

MA; pela resposta que está a dar eh está 

bastante relacionada com o que lhe queria 

perguntar a seguir. acha que existe uma 

comunidade científica em portugal? ou que 

há um grupo de pessoas. a trabalhar 

isoladamente. 

SLI; bom. [hum.] 

MA; [vários grupos.] 

SLI; eu acho -- é assim, eu vou falar da 

linguística. que é a área que eu [conheço.] 

MA; [sim.] 
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SLI; não. eu acho que não há de facto uma 

comunidade científica em portugal. eu ach- 

eh é assim não sei se nos outros países 

também há. [não sei] 

MA; [hum.] 

SLI; se é uma coisa portuguesa. [não é?] 

MA; [sim.] 

SLI; a verdade é que: os professores 

universitários são pessoas muito vaidosas. 

e: e os investigadores às vezes também são 

pessoas muito vaidosas. e portanto com 

pouca capacidade de: eh . . . de se DAREM 

ou de estarem nas relações de uma forma: 

eh: igualitária. não é. 

MA; [humhum.] 

SLI; [sem] estarem em competição. em 

guerrinha, [e não sei quê.] 

MA; [humhum.] 

SLI; n- no á- na área da lingui- na área da 

linguística eu acho que não. não há UMA 

comunidade linguística. HÁ . . . alguns 

grupos que fazem coisas interessantes. há 

pouca gente a fazer investigação em 

linguística de nível internacional. há alguns 

casos isolados muito nobres. mas há pouca 

gente a fazer investigação DE NÍvel 

internacional. eh: mas mesmo para dentro -- 

eh o problema é que quem faz investigação 

para dentro não é. por exemplo que só 

escreve em língua portuguesa [ou] 

MA; [sim.] 

SLI; que tem isso como opção. ou que tenta 

fazer mais um pouco de divulgação 

científica etc., é altamente desvalorizado 

depois pelos seus pares não é. 

MA; humhum. 

SLI; e: como se a ciência tivesse que ser 

forçosamente hermética, e inacessível, e 

portanto. e tivesse de se manter nas mãos 

de: meia dúzia de pessoas. 

MA; quais é que lhe parecem os aspectos 

que são mais determinantes na actividade 

científica? 

SLI; ups. aspectos como? eh quer dizer, 

MA; [aspectos sociais,] 

SLI; [aspectos de funcionamento,] 

MA; aspectos [sociais,] 

SLI; [sociais?] ou [pessoais?] 

MA; [económicos,] pessoais. 

SLI; bom. eh . . . em prim- -- ó- vamos 

começar pelos económicos não é. eh para já 

tem de have- para haver actividade 

científica, tem de haver alguma 

continuidade. na actividade. portanto, os 

financiamentos têm de ter alguma espécie 

de continuidade. não podemos ter 

actividade científica, quando as instituições, 

e as pessoas que trabalham na actividade 

científica, estão constantemente sufocadas, 

e e a pensar que têm de pagar isto ou 

aquilo, e não têm dinheiro. a pensar será 

que este ano vai haver concursos ou não vai 

haver concursos. eh quando os concursos 

aparecem é com prazos relativamente 



440  

limitados. eh outras vezes o concurso é 

feito, e os e os os resultados são publicados 

com um, ou dois, ou três, anos de atraso. 

como já me aconteceu. e portanto não há 

ciência que se compadeça com isto. do 

ponto de vista social, eh eu acho que entre 

cientistas não vale a pena explicar qual é o 

papel da ciência no desenvolvimento das 

sociedades. agora o que eu também acho é 

que a sociedade em geral não está 

minimamente motivada para as questões 

científicas não é. isso tem a ver com o com 

os baixos índices com os ensino com os 

índices de ensino que temos. as pessoas p- 

não lhes interessa para quê não vêm muito 

bem a aplicação ao dia-a-dia. e portanto, a 

sociedade em geral, eh acho que não está 

minimamente interessada na ciência. a não 

ser quando de vez em quando aparece assim 

tipo um -tónio damásio, que até os 

estrangeiros acham que ele é muito bom! 

espante-se. não é. e é português! é é muito 

bom. 

MA; (riso) 

SLI; bom. 

MA; sim. 

SLI; e depo- -- em termos pessoais, eh . . . o 

que é que é preciso saber para fazer 

ciência? para já é preciso ter curiosidade. 

não é. é preciso saber fazer perguntas. 

MAIS do que fazer . . . do que dar 

respostas. às vezes é preciso é saber as boa- 

fazer as boas perguntas. é preciso ter 

humildade. eh . . . e é preciso ter disciplina. 

MUITA disciplina. e tem de se gostar 

daquilo que se faz não é.  

MA; humhum. 

SLI; para se fazer ciência, com o panorama 

que temos, realmente é preciso as pessoas 

gostarem muito. senão não vale a p- senão 

nem sei porque é que fazem. 

(…) 

MA; eh nesse contexto, até tem a ver com a 

pergunta seguinte. e con- e considerando 

que o mundo actual é um mundo que está 

sempre em mudança, 

SLI; hum. 

MA; qual é que acha que é o papel da 

ciência? e dos cientistas? 

SLI; bom. sendo eu . . . eh sendo eu das 

ciências humanas, eu vou-me c- ficar pelas 

ciências humanas. 

MA; muito bem. 

SLI; eu acho que o mundo tem muita falta 

de memória. 

MA; humhum. 

SLI; e nós -- eh a sociedade em geral acha 

que . . . nós hoj- que hoje é assim! e que 

nunca foi assim! nunca aconteceu assim! 

tudo é novo! tudo é extraordinário e tal!  

MA; humhum. 

SLI; e eu acho que as pessoas -- iss- 

politicamente é é óptimo. não é. as pessoas 

não terem memória é muito bom. 
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MA; humhum. 

SLI; porque qualquer populista pode 

chegar, e dizer, eh eh agora quero qu- vem 

aí a catástrofe, e eu sou o salvador. 

MA; humhum. 

SLI; eu acho que há muita falta de 

memória. e portanto eu acho que eh a ciê- 

uma das coisas que é importante é 

desenvolver a história. o conhecimento da 

história. e desenvolver -- porque isso vai-

nos permitir ter um olhar MAIS distanciado 

e mais crítico, sobre as coisas que estão a 

acontecer no nosso mundo! não é. e e não 

entrarmos em pânico . . . por dá cá aquela 

palha, ou não termos ou não termos eh eh 

entusiasmos excessivos e despropositados. 

não é. e depois a ciência -- é assim, eu não 

estou muito a ver como é que nós possamos 

voltar para trás. não me imagino a 

podermos voltar para as sociedades 

completamente: eh obscurantistas, de trevas 

etc. acho que é inevitável que se continue a 

que continue a haver ciência. é uma coisa 

inevitável. talvez valesse a pena apostar na 

na relação, entre os cientistas, e o público. 

não é. 

MA; humhum. 

SLI; na difusão. eu acho que é uma uma -- 

eu tento fazer isso. não sei se não sei se 

sempre de uma forma consciente. mas acho 

que é bom. olhando para trás ao longo da 

minha carreira, acho que eu sempre tive a 

preocupação de . . . difundir e de . . . de 

mediar digamos assim, de divulgar aquilo 

que se faz. e admiro profundamente alguns 

cientistas que fazem que fazem isso. não é. 

que são divulgadores científicos. 

MA; humhum. 

SLI; [porque] eu acho que é uma coisa é 

uma coisa tão nobre em ciência. como . . . 

pesquisar a PROTEÍNA, fazer uma 

investigação super de ponta, . . . que vai . . . 

revolucionar a nossa maneira de comer por 

exemplo. 

MA; (riso) eh como é que como é que 

classificaria a ciência a área científica em 

que trabalha, em relação às outras áreas 

científicas? 

SLI; eh classificaria em que sentido? 

[melhor pior?] 

MA; [em termos de] relações de 

proximidade, ou de distância. 

SLI; hum. a área científica em que eu 

trabalho é uma área muito curiosa. porque, 

eh para já porque é uma área científica que 

ainda não se sabe muito bem a que ár- a que 

área pertence. é uma disciplina que ainda 

não se sabe muito bem a que área pertence. 

para alguns a linguística é uma ciência 

social. para outros é uma ciência . . . 

humana. para outros é uma ciência eh 

natural. não é. 

MA; humhum. 

SLI; e que se interessam por coisas como . . 
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. sei lá as investigações em psicolinguística 

e tal. e as relações com com a medicina, e 

com essas áreas todas. bom. isto para 

começar. no fundo é uma área de charneira. 

e portanto é um- -- se nós tudo o que 

fazemos é através da linguagem, de facto a 

ciência nós podemos relacionar a ciência 

com qualquer outr- a linguística com 

qualquer outra área. não é. 

MA; humhum. 

SLI; eh r- repita a pergunta porque eu acho 

que me perdi aí nalgures. 

MA; eh a ideia era pedir-lhe que 

classificasse a sua área científica em relação 

às outras áreas, às outras áreas científicas. 

no sentido de mostrar de que áreas é que 

está mais próxima e de que áreas está mais 

distante. 

SLI; bem ela está próxima de quê? está 

próxima da psicologia, das neurociências, 

eh está próxima da informática, da 

computação. está próxima da: das ciências 

sociais também não é. das ciências humanas 

de alguma forma também. da história. mas 

também está próxima da geografia. se 

formos ver aspectos da variação. da história 

com certeza, porque para termos a língua de 

que temos hoje ela também tem uma 

história não é. eh eu acho que sei eh 

basicamente destas -- mas no fundo -- ah 

sim. a partir do momento em que em 

qualquer área científica eu comunico 

através da LÍNGUA, não é. 

MA; humhum. 

SLI; é evidente que ela pode estar próxima 

de qualquer área científica. não é assim. à 

partida eu pensaria em psicologia, eh 

neurociências, história, eh enf- ciências 

sociais, eh eventualmente hist- literatura, 

também. não é. estas à partida. mas depois, 

para além disso eu acho que ela está próx- -

- computação. que é uma das principais. 

mas depois a partir daí ela pode ser pode 

est- pode digamos assim, pode aproximar-

se de qualquer outra área científica. às 

vezes poderá ser por caminhos mais 

enviesados, mas acho que par- dá para 

fazer. 
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SLI-3 

MA; (riso) muito bom. eh: passando às 

perguntas propriamente ditas eh: . . . acha 

que existe uma: em portugal existe uma 

comunidade científica?  

SLI; [sim.] 

MA; [ou há] grupos de pessoas a 

trabalharem isoladamente cada um para seu 

lado? 

SLI; eu acho q- que já temos uma 

comunidade científica. no no seguinte 

sentido . . . eu acho . . . eh a questão é 

complexa (riso) porque: e coloca-se às 

vezes até no âmbito dos centros que é -- 

deixe-me pensar uma unidade de 

investigação é o quê? é uma equIPA ou é 

um conjunto de investigadores 

[individuais?] 

MA; [humhum.]  

SLI; há uma parte do trabalho de 

investigação que é sempre individual. não 

é? e: e o e o e o conjunto desses trabalhos 

individuais forma uma comunidade de 

investigadores. portanto -- (1.6) agora . . . 

podemos pensar sim mas isso n- ou não 

será que isso é mesmo uma comunidade 

científica ou uma comunidade científica é 

uma em que há mesmo o espírito de 

comunidade e de cooperação etc. eh eu 

acho que: se calhar esse é o: o segunda 

etapa não é. e q- ess- mais importante e 

mais produtiva. 

MA; humhum. 

SLI; eu acho que começamos a ter. 

começamos a ter e d- em certa medida já 

temos. ou seja nós sabemos que se vem 

comigo se vem ter comigo um aluno que 

diz eu queria trabalhar nisto ou naquilo, e 

eu sei que há não sei quem na na 

universidade ao lado que trabalha nessa 

área, eu digo  porque é que não vai falar 

com [aquela] 

MA; [humhum.]  

SLI; pessoa? ou sei que posso se tiver a 

trabalhar num determinado tema e tropeço 

em alguma coisa sei que posso mandar um 

email ao colega, e pedir opinião, trocar 

ideias etc. portanto acho que sim. acho que 

sim não é. NÃO É aquela visão eh: . . . 

muito lírica de que todos estamos em 

comunicação com todos. e que há uma 

partilha plena. mas eu não sei se isto existe 

em algum lugar. 

MA; hum. (riso) 

SLI; (riso) 

MA; e acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

SLI; eu acho que sim. eu eu acho que as 

coisas têm mudado muito. embora seja 

relativamente novo. mas eu também pelo 

que oiço de descrições acho que temos 

melhores condições. eh: . . . acesso a mais 

informação. eh: . . . a internet favorece 
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muito não é. mas também mais 

possibilidade de nos deslocarmos ao 

estrangeiro. estar em contacto em contacto 

com outras pessoas. acho que apesar de nos 

estarmos sempre a queixar, [acho que as 

condições] 

MA; (riso) 

SLI; têm melhorado.  

MA; humhum. 

SLI; eh . . . muito. muito. 

MA; humhum.  

SLI; eh: e eu sinto isso só -- repare eu estou 

cá de volta há {número} anos 

sensivelmente. e sinto essa evolução nestes 

{número} anos. 

MA; [humhum.] 

SLI; [eh:] portanto para pessoas que estão 

cá há mais tempo, (riso) e que são cientistas 

há mais tempo, devem sentir isso 

brutalmente. 

MA; humhum. 

SLI; não é? portanto eu acho que -- e há 

uma parte que é -- nós também eh aqui há 

tempo dizia isso na avaliação do nosso 

centro. que é -- sobretudo e nós temos essa 

vantagem com o tipo de trabalho que 

fazemos muito trabalho é de papel e caneta 

não é. não podemos estar sempre à espera 

das condições ideais. há muito trabalho que 

a gente pode ir avançando. por exemplo eu 

agora nos últimos anos tenho trabalhado em 

aquisição da linguagem. 

MA; humhum. 

SLI; no mundo ideal eu tinha um 

desenhador, que fazia os desenhos para os 

testes, não sei quê não sei que mais. 

MA; (riso) 

SLI; [neste momento] tenho um projecto 

que me permite . . .  

MA; hum. 

SLI; ter. mas há três anos atrás íamos ao 

clipart do windows, roubávamos daqui não 

sei quê recortávamos, 

MA; (riso) 

SLI; e íamos avançando com os testes. não 

podíamos ficar eternamente à espera. 

porque senão o trabalho não sai. 

MA; falou falou das condições, eh: 

invertendo agora a lógica qua- quais é que 

acha que são as condições determinantes 

SLI; para para [se poder --] 

MA; [pa o para o] trabalho de um cientista? 

SLI; são . . . tempo disponível para fazer 

investigação. isso por vezes é um problema 

não é. (2.5) são e isso eu sinto isso é uma 

coisa que ainda é difícil . . . nós podermos 

constituir equipas, e dar aos nossos 

orientandos, e às pessoas que trabalham 

connosco, perspectivas de futuro. e isso não 

-- isso é uma grande dificuldade neste 

momento. não é. 

MA; hum.  

SLI; eu tenho pess- tenho tido pessoas que 

fazem mestrados comigo, doutoramentos, 
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em quem eu gostava de dizer, invistam tudo 

o que têm aqui. mas para quê? eu tenho 

muita relutância em dizer. ainda há tempo 

tinha uma pessoa que fez mestrado comigo, 

e era professora num colégio privado, e: e -- 

noutra área. ela veio parar à linguística 

assim mais ou menos por HOBBIE depois -

- eh: e ela dizia, eu não vou partir para um 

doutoramento porque: -- não. ela veio 

perguntar. acha que deva deixar . . . o meu 

emprego no colégio, 

MA; hum. 

SLI; e fazer um doutoramento na área? e eu 

disse-lhe, olhe, facilmente provavelmente 

tem excelentes resultados, notas muito 

boas, consegue uma bolsa. agora eu tenho 

muito medo de lhe estar a dizer -- tem duas 

filhas ou três ou [lá o que era] 

MA; (riso)  

SLI; LARGUE um emprego onde é efectiva 

. . . para vir fazer um doutoramento de 

quatro anos que depois não sei o que é a 

seguir. não é. uma coisa . . . é o pessoal que 

não tem vida organizada. 

MA; sim.  

SLI; e isso é complicado. porque estamos 

sempre a trabalhar s- s- . . . a três anos, a 

dois anos, não é. 

MA; hum. 

SLI; eh: . . . portanto tempo, capacidade de 

constituir equipa e oferecer perspectivas de 

futuro . . . às pessoas que trabalham 

connosco. (2.2) ter boas condições físicas é 

fundamental. nós aqui não não nos 

queixamos. estamos . . . claro que era 

sempre melhor também ter mais espaço, 

gabinetes individuais etc. mas estamos bem. 

e: (2.0) ter uma BOA relação com os 

colegas que trabalham na área. e . . . e aí eu 

acho que a nossa comunidade portuguesa 

tem amadurecido um pouco. eu lembro-me 

do --  acho que ainda há um grande 

caminho a percorrer, mas lembro-me do 

tempo em que: as pessoas iam apresentar 

uma comunicação à {associação}, e 

estavam mais nervosas do que se fossem a 

um congresso no estrangeiro. porque na 

{associação} é que estavam os bichos 

maus. não é. (riso) ach-  acho que aí 

MA; (riso) 

SLI; as coisas tão melhores as pessoas já 

perceberam que há um determinado tipo de 

atitude que: já não se usa. não é compatível 

com a activ- com a atitude de um cientista 

de um investigador não é. 

MA; [hum.] 

SLI; [ainda há] caminho a percorrer. mas 

isso também é importante. porque: o 

trabalho intelectual tem que ser feito com: 

com independência de espírito. não é. eu 

não posso estar a fazer um trabalho, e estar 

a investigar, e a pensar o que é que fulano 

vai pensar daquilo que eu estou a fazer. 

quer dizer resultados em ciência são 
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resultados em ciência. não podem ser 

enviesados pela opinião que que vai causar. 

e isso ainda PESA eu vejo que às vezes isso 

pesa nalgumas pessoas. (1.5) ess- acho que 

isso se sente.  

MA; humhum. eh: (1.7) qual é que eh na 

sua perspectiva qual é que é o papel da 

ciência . . . eh: e dos cientistas no mundo 

actual, sendo um mundo em constante 

mudança? 

SLI; (3.6) e- eu sou daqueles QUE (1.9) 

acredita que a ciência tem basicamente a 

função de gerar conhecimento. não é. eh: . . 

. e digo isto a propósito de alguns debates 

que muitas vezes surgem que é: -- muito até 

a propósito das humanidades não é. para 

que é que servem as [humanidades] 

MA; [humhum.] 

SLI; no mundo actual etc. e: e- eu lembro 

de ter um aluno -- até foi na {universidade}. 

no ano em que eu dei lá aulas. as aulas de 

sintaxe estava eu lá aquelas árvores aquelas 

coisas não é. e: e ele perguntava, para que é 

que isto serve? para que é que isto serve? e 

eu primeiros anos a dar aulas não é. falava 

das aplicações, da linguística 

computacional, disto e daquilo, nas psic- 

nas terapias da fala, etc e ele mas para que é 

que isto serve? até que um dia perguntei 

para que é que você serve? 

MA; (riso) 

SLI; não é. porque de facto nem tudo tem 

que servir para alguma. coisa serve para 

conhecermos . . . mais. não é? depois se um 

dia vier a ter aplicação . . . óptimo. se 

continuar só a servir . . . (riso) para 

conhecermos mais também é óptimo. 

MA; humhum. 

SLI; não é? . . . portanto eu acho que se 

calhar o papel da ciência é . . . produzir 

conhecimento é o que sempre foi [não é.] 

MA; [hum.]  

SLI; agora isso tem de ser valorizado e nós 

sentimos muito a pressão para só produzir 

ciência se tiver um impacto e não sei quê. 

não é. e essa pressão é tão subtil, que às 

vezes nós até começamos a orientar a nossa 

investigação para domínios de aplicação. 

que são interessantes, são muito 

interessantes. nós vemos que pode haver 

resultados disto ou daquilo. mas não se 

fazem se não houver investigação 

fundamental. a tal que não serve para nada . 

. . [em] 

MA; [humhum.] 

SLI; em primeira instância.  

(outra pergunta) 

MA; eh como é que como é que 

classificaria a: a sua área científica em 

relação às outras ciências? 

SLI; em em classificar em que termos? 

MA; em com que áreas é que parece que 

está mais próxima e de que áreas é que está 

mais distante. 
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SLI; depende muito da do tipo de 

abordagem não é. é porq- a linguística 

cruza com muita coisa não é. 

MA; hum. 

SLI; por exemplo no trabalho que eu tenho: 

que eu tenho feito, mais recentemente, que 

é sobre aquisição da linguagem, cruzo 

muito claramente com: com o domínio da 

psicologia do desenvolvimento. 

MA; humhum. 

SLI; não é. com as ciências da saúde nas 

terapias da fala etc. eh: com as ciências da 

cognição no geral. há algum cruzamento 

com as ciências da educação. porq- . . . nas 

tais aplicações uma coisa que nós temos 

tentado mostrar enfim nalgumas 

participações, até em coisas às vezes 

promovidas aí pelo ministério da educação 

e não sei quê, é que a definição -- se nós 

soubermos o o que é que as crianças 

dominam quando entram para escola, em 

termos da sua aquisição espontânea, 

estamos melhor informados para fazer um 

programa não é. agora noutras isto é a área 

em que eu trabalho mesmo especificamente 

mas a linguística cruza com muita outra 

[coisa.] 

MA; [hum.] 

SLI; com a sociologia não é. quando 

estamos a falar de política de língua, 

definições de política de língua etc. com a 

literatura. eh e com as ciências literárias no 

geral, para a edição de texto. 

MA; humhum. 

SLI; eh: com a história não é. na história da 

língua. com: . . . também com a sociologia 

quando entramos nesses debates sobre a 

relação entre linguagem e poder. quando é 

que eu posso utilizar etc. portanto . . . as 

relações são m: múltiplas não é. 

MA; humhum. 

SLI; e não há: . . . agora assim distante 

distante. estamos o quê? estamos . . .  sei lá 

. . . de algumas das das engenhari- algum 

engenharias, excepto nas informáticas etc. 

(palavra incompreensível) a relação entre 

língua: linguística e engenharia civil n- . . .  

MA; (riso) 

SLI; é pouca não é. eh: (2.4) física não é. 

MA; [humhum.] 

SLI; [estamos] estamos perto às vezes. 

nalgumas metodologias eh de investigação. 

porque são duas ciências em que não temos 

acesso directo ao dados. [tem que ser] 

MA; [humhum.] 

SLI; tudo por indução etc. mas . . . sim. 

talvez essas sejam as mais as mais 

distantes. não é. agora, os cruzamentos 

depois aparecem onde menos se espera. eu 

o ano passado co-orientei uma tese aqui do 

departamento de {área científica}. porque 

há aí um projecto em que estão a comparar 

a aquisição da linguagem com {tema}. 

NUNCA pensei na vida orientar uma tese 
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em {área científica}. (riso) 
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JPS-1 

MA; [pass- passando] às perguntas 

propriamente ditas. 

JPS; (tosse) 

MA; eh: na sua opinião acha que em 

portugal existe uma comunidade científica, 

ou que há grupos de pessoas a trabalhar 

cada um para seu lado? 

JPS; eu julgo que . . . que se está a criar, 

acho que nos últimos anos já se pode falar 

de: comunidade científica. e: e eu por acaso 

tenho um exemplo muito próximo, porq- 

porque a pelo pelo exemplo do do {unidade 

I&D}. porque é o {unidade de I&D}, que é 

realmente um exemplo de comunicação. é 

um é um instituto que: que junta as várias 

ciências sociais. temos aqui antropologia, 

sociologia, psicologia social, ciência 

política, história e economia. e e realmente 

comunicamos. há esse esforço,  eh a 

direcção . . . tenta realmente impôr essa 

ideia de de comunicação. o doutoramento 

que nós temos aqui é um doutoramento em 

ciências sociais, e as pessoas são obrigadas 

a frequentar não só as coisas da sua área 

como também a outra área,  

MA; hum. 

JPS; e há sempre esse esforço de de 

comunicação. e portanto se eu sinto que há 

uma comunidade científica aqui no 

{unidade I&D}, cada vez mais acredito que 

. . .  lá fora também existe.  

MA; humhum. 

JPS; e pelo menos dentro de cada disciplina 

sinto que há de certeza, na minha área em 

específico, sinto que há realmente uma 

comunidade científica, que se comunica 

[cad-] cada vez mais. 

MA; [hum.] 

JPS; isso é . . . 

MA; eh: . . . considera que vale a pena ser 

cientista em portugal? 

JPS; considero! considero e: (tosse) mais 

uma vez, em relação à nossa área, não é 

uma área em que nós nos possamos queixar 

relativamente a falta de meios. eu percebo 

os- os cientistas de das ciências naturais. e 

da- das das físicas, das químicas. percebo 

que possam dizer que: que têm falta de 

meios. no nosso caso nós não precisamos 

de coisas tão complexas quanto isso. 

MA; (riso) 

 JPS; nós fazemos -- os nossos estudos são 

à base de de questionários. 

MA; sim. 

JPS; e: e portanto, compensa realmente ser 

cientista. acho que temos . . . temos tido nos 

últimos anos um financiamento certo. 

MA; humhum. 

JPS; os meus colegas não se queixam de de 

falta de dinheiro. tenho muitos colegas a 

dizer que pronto agora temos dinheiro para 

as coisas. conseguimos trazer pessoas para 
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cá, conseguimos ter dinheiro para para 

correr os estudos. sinceramente: sim. j- 

julgo que sim, mas mas sinto mesmo que é 

uma opinião da minha área. [percebo] 

MA; [hum.] 

JPS; que nas outras áreas se pense 

diferente. 

MA; eh: apesar de n- não ter uma 

perspectiva muito negativa da actividade 

científica em portugal, assim em geral, 

quais é que acha que são as condicionantes, 

mais determinantes, na para a actividade de 

um cientista? 

JPS; eh: [que --] 

MA; [sociais], económicas, culturais. 

JPS; eh: . . . eu não posso não não não sei 

apontar grandes condicionantes d- ao: . . . 

ao nosso trabalho. julgo que -- pronto 

muitas vezes é uma . . . é uma área em que 

se faz . . . muito à base de . . . de bolseiros. 

é [construído] 

MA; [humhum.] 

JPS; com com bolseiros. 

MA; humhum. 

JPS; os bolseiros a trabalhar. e muitas 

vezes, por eles não terem uma: uma 

situação completamente: definida eh: 

muitas vezes pode haver falta de aplicação 

da parte deles. não sentirem -- podem não 

sentir uma fidelidade uma fidelização à 

instituição, por sentirem que a instituição 

também não lhes dá tudo o que eles 

mereceriam, 

MA; humhum. 

JPS; e portanto: isso pode impedir um 

bocado um trabalho mais . . . assim a a 

longo prazo, e que impeça que as- a pessoa 

faça prazos e faça grandes planeamentos. 

acho que isso é uma das maiores 

condicionantes. em termos de 

financiamento, acho que realmente as 

coisas estão estão muito melhores. não não 

acho que haja grandes problemas. eh: (1.9) 

acho que -- (1.7) mais uma vez o {unidade 

I&D} é um caso específico. porque quem 

trabalha aqui é investigador. mas muitas 

vezes quer-se que se faça investigação nas 

universidades, 

MA; hum. 

JPS; e os professores estão completamente: 

ocupados com: com a docência. e não têm 

tempo nenhum para investigação, e: são 

obrigado a isso e são obrigados a fazer eh: 

tarefas administrativas que não lhes devia 

caber a eles, devia ser esse tempo que 

deviam ter para investigação. essa é sem 

dúvida das maiores condicionantes é: 

MA; hum. 

JPS; é falta de tempo por não terem 

recursos, não terem mais recursos humanos 

que lidam com tarefas com as quais eles 

não deveriam . . . ter de se preocupar. 

MA; humhum . . . eh . . . qual é que é na 

sua perspectiva o papel da ciência? no 



451 

mundo actual. considerando que é um 

mundo em numa mudança . . . vertiginosa. 

JPS; eu preocupo-me bastante co- com o 

papel da ciência. muitas vezes me 

questiono, se o que eu faço pessoalmente s- 

se tem algum: impacto na sociedade. eh: 

acho QUE o que nós fazemos na nossa área 

é algo que tem impacto porq- porque temos 

feito cada vez uma comunicação melhor, e 

maior, com: com as instituições . . . 

decisoras. com as com as . . . com os policy 

makers. e portanto: nesse sentido temos 

algum: algum impacto. . . . e depois a nível 

d- d- de outras áreas tenho a certeza que 

temos impactos fortíssimos. grandes 

discussões públicas que existem, como por 

exemplo a história de: do nuclear,  

MA; hum. 

JPS; do do uso do nuclear, eu sei que as 

pessoas se tornam na sociedade se viram 

muito para a ciência para obter as suas 

respostas e para deci- para tomarem a sua . . 

. para construírem as suas atitudes face a 

essas a essas decisões. e portanto nesse 

sentido a ciência tem . . . tem grande 

impacto na sociedade. e acho que cada vez 

maior. 

(outra pergunta) 

MA; como é que classifica a: a sua ciência, 

portanto a área em que trabalha, em relação 

às outras ciências? 

JPS; mas [eh --] 

MA; [de quais] é que acha que está mais 

distante? de quais é que acha que está mais 

próxima? 

JPS; bem a minha área a psicologia social, é 

sem dúvida uma ciência social. está mais 

afastada em termos de (2.3) em termos de 

método, está mais afastada da- das ciências 

exactas, ciências fortes, ciências duras. 

como a física, a biologia e as matemáticas. 

eh: no entanto dentro das ciências sociais, 

somos uma ciência muito preocupada com 

o com o método e com . . . usamos muito o 

método experimental. e: e a estatística é 

uma componente muito forte. portanto, não 

é uma coisa -- é uma ciência muito 

quantitativa, apesar de ter uma [forte] 

MA; [humhum.] 

JPS; componente também qualitativa, eh: 

acho que combinamos bem a- as duas 

coisas. e nesse sentido apesar de nos 

inserirmos nas ciências sociais, afastamo-

nos um pouco na medida em que somos 

mais quantitativos do que muitas d- [das] 

MA; [hum.] 

JPS; das outras ciências. (1.8) e pronto acho 

que é óbvio -- mas sem dúvida que é nas 

ciências sociais e é afastaDA das outras 

ciências. 
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JPS-2 

MA; [sobre] eh o que se passa em portugal, 

assim em termos gerais e da tua 

experiência, do do que conheces, achas que 

em portugal há uma comunidade científica? 

ou há assim grupos de pessoas que 

trabalham . . . assim cada um para seu 

[lado.] 

JPS; [sim.] eh eu não concordo com com a 

visão que é uma visão generalizada e que se 

ouve frequentemente, 

MA; humhum. 

JPS; de que . . . portugal é um país pequeno 

e por isso não tem massa crítica suficiente. 

eu não concordo com [isso.] 

MA; [humhum.] 

JPS; acho que há muito trabalho, há muito 

trabalho de grande qualidade, 

MA, humhum. 

JPS; em várias áreas 

MA; [humhum.] 

JPS; [no nosso país.] eh falta estrutura. 

[isso] 

MA; [estrutura.] 

JPS; acredito que sim. faltam organizações 

e organizações que produzam. muitas vezes 

o que acontece é que realmente há uma 

{associação}, mas cujas actividades pelo 

menos para a grande generalidade da das 

pessoas que trabalham na área, se cingem a 

um congresso anual. 

MA; [humhum.] 

JPS; [ou seja] não há: não há aquela 

promoção do debate científico aberto. mas . 

. . mas há condições para isso. 

MA; humhum. 

JPS; eu acho que isso não acontece por falta 

de massa crítica, acontece antes por falta de 

iniciativa. [e] 

MA; [humhum.] 

JPS; por falta de envolvimento com esta 

questão da ciência. e e penso que não que 

não é -- ou seja a psicologia é muito recente 

em portugal. 

MA; sim. [sim.] 

JPS; [e não] há uma uma esta tradição do 

debate. e acho que é uma coisa que com o 

tempo vai chegar. 

MA; [humhum.] 

JPS; [mas] mesmo a própria constituição da 

das escolas de psicologia, ou seja as 

pessoas foram-se especializando pela 

necessidade de dar aquela aquela área em 

específico, eh e não tanto por interesse na 

área específica. e acho que só daqui a mais 

alguns anos é que vai vai começar a haver 

resultados da especifici- da especificação 

das pessoas, e da 

MA; humhum. 

JPS; da sua capacidade de saber muito 

sobre um determinado tema. agora de há 

uns anos para cá, a intern- a 

internacionalização tornou-se uma uma 
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coisa mais BANALIZADA e generalizada. 

MA; [humhum.] 

JPS; [e acho] que v- vai potenciar esta 

nossa capacidade de ter áreas muito 

específicas, e e de haver essa promoção do 

debate entre entre diferentes áreas. 

MA; achas que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JPS; eu acho que sim. eu acho qu- que . . . é 

assim nós neste momento na- não 

PODEMOS ser cientistas no termo 

absoluto. [porque] 

MA; [sim.] 

JPS; não temos condições não há um 

trabalho científico em portugal. no sentido 

que não há emprego científico. é é [algo] 

MA; [sim.] 

JPS; é uma utopia, neste momento. 

MA; sim. 

JPS; mas, há produção de trabalho, que não 

é reconhecido porque não há trabalhadores. 

MA; (riso) 

JPS; é um contra-senso . . . é um contra-

senso técnico. porque como -- e toda esta 

questão do investimento em ciência, que 

tanto se fala, 

MA; sim sim sim. 

JPS; de nós estarmos a investir tanto em 

ciência, nós neste momento estamos mais a 

investir em estatísticas de pessoas com 

formação, do que propriamente em 

ciências. eh a banalização das bolsas de 

doutoramento não é  

MA; humhum. 

JPS; investir em ciências, 

MA; [hum.] 

JPS; [não é] de forma nenhuma u- um 

investimento em ciência. 

MA; humhum. 

JPS; é um investimento em aumentar o 

número de pessoas.  

MA; humhum. 

JPS; não na ciência. 

MA; humhum. 

JPS; o que acaba por se estar a promover, é 

muito trabalho, 

MA; [sim sim sim.] 

JPS; [e não há cuidado] nenhum com a 

qualidade neste momento. há há mesmo a 

ideia que as universidades são forçadas a 

oferecer o MÁXimo de de formação pós-

graduada que consigam, entre mestrados, 

doutoramentos, até mesmo pós-doc, mas 

depois não há qualquer tipo de retorno. 

MA; [sim.] 

JPS; [e n-] e não há qualquer tipo de 

VIGILÂNcia quanto à qualidade. ou seja, 

mesmo a nível da fct, que acaba por ser o 

grande financiador, 

MA; exacto. 

JPS; eu acho que faria muito mais sentido 

ao nível dos doutoramento, dar poucas 

bolsas mas a mais mérito, e dar as 

condições de trabalho a essas pessoas. 
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MA; humhum. 

JPS; realmente nós quando assinamos um 

contrato, assinamos uma contrato de 

compromisso, em que a instituição que nos 

recebe se compromete a dar-nos condições 

mínimas. 

MA; sim sim sim. 

JPS; ora, para aí setenta por cento dos 

bolseiros não tem essas condições mínimas 

asseguradas. e: e eu quando falo em 

condições mínimas, falo em coisas tão 

simples como um local para trabalhar na 

universidade. nós aqui na escola de 

psicologia temos . . . isso há dois anos e 

mesmo assim não temos condições ideais 

de maneira nenhuma. temos uma bo- um 

um local geral, 

MA; sim. 

JPS; onde podem estar eh eh os alunos de 

doutoramento. mas que é um lugar que é 

um ponto de passagem. ou seja há há 

reuniões de de grupo [simultaneamente] 

MA; [sim.] 

JPS; ao teu trabalho, 

MA; no mesmo local. 

JPS; exacto. não tens não podes deixar as 

tuas coisas lá, não tens um espaço pessoal, 

e tens cacifos mas os cacifos têm número 

limitado não é.  

MA; sim? 

JPS; então, não tens mesmo um espaço para 

fazer para fazer o teu trabalho. 

MA; [sim.] 

JPS; [e:] o que aco- acaba por acontecer, é 

que muita gente acaba por ficar em casa a 

trabalhar, e e o que também contribui para 

este afastamento s- eh eu eu sou . . . sou . . . 

sou membro do conselho geral . . . da da 

universidade. estou cá como {função}, e 

durante durante as audições ao reitor 

aconteceu uma coisa muito engraçada. eu 

coloquei-lhe uma ques- coloquei uma 

questão aos dois candidatos, eh espec- 

especificamente [sobre essa questão do:] 

MA; [houve eleições há pouco tempo não 

é?] 

JPS; exacto. 

MA; pois. 

JPS; do do do investimento no na ciência e 

na ideia da universidade de investigação. 

que está muito em voga. [hoje em dia]. 

MA; [humhum.] 

JPS; e sobre essa questão, o slogan da 

associação nacional de bolseiros, aquela 

ideia do investir em ciência é investir em 

quem a faz. e e perguntei quais eram as 

perspectivas da universidade a longo prazo, 

se queremos ser uma universidade de 

investigação então, que condições vão ser 

oferecidas, nomeadamente aos alunos de 

[doutoramento] 

MA; [humhum.] 

JPS; que [são já] 

MA; [humhum.] 
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JPS; muitos nesta universidade. mais de mil 

e quinhentos, 

MA; sim. sim. 

JPS; o que quais eram as perspectivas dos 

futuros reitores. e disse-lhes que neste 

momento os alunos de terceiro ciclo não se 

sentem PARTE da universidade. e: e o 

candidato que é agora reitor eh sentiu-se 

muito incomodado com isso. não é possível 

os alunos pertencem a esta universidade e 

claro que estão associados à universidade e 

não faz sentido pensar que não estão. 

tecnicamente pode não parecer, mas no dia 

a dia é isso que sentimos. ou que a grande 

parte das pessoas sente. porque nós no 

nosso caso como trabalhamos num grupo 

de investigação sentimos essa ligação, 

[porque]  

MA; [humhum.] 

JPS; temos reuniões semanais, em que 

estamos com outros colegas que trabalham 

na mesma área, e percebemos a 

universidade como um sítio onde nós 

trabalhamos. mas o que acontece com: com 

colegas que estão mais isolados, e que o 

único contacto que têm com a universidade 

é o orientador, 

MA; é o orientador. 

JPS; que por vezes nem está muito 

presente, é mesmo: . . . a universidade é é 

porque tem que ser. é o sítio onde se paga 

propinas. porque eles não têm um local para 

estar cá, eh não têm ligação com mais 

nenhum aluno, não conhecem a 

universidade como instituição. não estão 

minimamente envolvidos na vida 

académica [da universidade,] 

MA; [humhum.] humhum. 

JPS; não conhecem as actividades, não 

conhecem os responsáveis. então há mesmo 

uma dissociação completa. a universidade 

acaba por ser um meio. sim estou fazer um 

doutoramento pela {universidade}. e 

quando faço um artigo ponho uma 

referência de que sou da {universidade}. 

MA; sim sim sim. 

JPS; mas realmente não há não há ligação 

emocional. e não há esta esta ligação de es- 

nem sequer de espaço. porque nós não 

temos um espaço na grande maioria das 

vezes. 

MA; qual é que eh na tua opinião é o papel 

da ciência e dos cientistas no mundo actual? 

JPS; eu acho que eh há muitos papéis 

possíveis. 

MA; humhum. 

JPS; há muitos papéis possíveis. e há . . . 

um dos papéis que me agrada é: é o papel 

de de . . . de criar condições para melhorar 

várias coisas em várias áreas, e e eu acho é 

que o que se esquece muitas vezes em 

ciência, é a ligação directa com a sociedade. 

que tem que haver. 

MA; humhum. 
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JPS; e é esta . . . acho que seria tudo muito 

mais fácil, e a utilidade da ciência isto n- no 

ponto de vista da do cidadão comum. a 

utilidade da ciência era muito mais clara se 

houvesse um esforço, até mesmo por parte 

das universidades, 

MA; sim. 

JPS; de criar eh grupos eh . . . grupos de 

investigação multidisciplinares [para] 

MA; [humhum.] 

JPS; para situações concretas e COMUNS 

na vida social. 

MA; hum. 

JPS; pensar em coisas s- sei lá. eh por 

exemplo a questão da corrupção. é muito 

muito fácil julgo eu, para uma universidade, 

criar um grupo específico vamos imaginar a 

corrupção pode ser um outro tema qualquer. 

MA; humhum. humhum. 

JPS; pode ser a pobreza, pode ser 

desemprego, 

MA; humhum. 

JPS; pode ser qualquer outra coisa. e vamos 

querer criar uma grupo nesta área, e vamos 

chamar as pessoas da área da sociologia, as 

pessoas da área da gestão, as pessoas da 

área da política, 

MA; humhum. humhum. 

JPS; e vamos criar um grupo, que vai tentar 

perceber tudo. perceber eh como é que 

surge este fenómeno, como é que se pode 

prevenir, como é que se pode educar as 

crianças desde pequeninas, como é que -- e 

e se houvesse este tipo de . . . de de 

pensamento aplicado directo, acho que era 

muito muito mais simples passar a imagem 

de que a ciência é realmente útil.  

MA; humhum. 

JPS; o que acaba por acontecer muitas 

vezes é que . . . neste momento, as áreas em 

voga na ciência são as áreas muito técnicas, 

são as áreas da engenharia, e são as áreas de 

nanotecnologia, 

MA; sim. 

JPS; e que . . . são são áreas completamente 

aliciantes pela pela novidade, 

MA; sim. 

JPS; e pela . . . pela necessidade de criação 

de meios técnicos adequados, mas são as 

áreas que mais dificilmente vão p- passar 

para para o resto das pessoas. porque 

porque realmente para . . . para mim como 

como membro da sociedade, como membro 

comum, o que eu penso é para que é que me 

vai servir a nanotecnologia. 

MA; (riso) 

JPS; porque se calhar só daqui a sessenta 

anos é que vamos conseguir ter na no dia a 

dia essas aplicações. 

MA; humhum. 

JPS; depois acho que também não há . . . n- 

é a tal questão da iniciativa que eu acho que 

falta. a questão de -- eu acho que se os 

grupos de investigação das universidades 
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fossem contactar directamente com as 

empresas, e apresentassem este projecto, 

MA; humhum. 

JPS; que se calhar a probabilidade das 

empresas se envolverem era maior. eh se 

chegares a uma empresa e disseres tenho 

esta ideia, e esta ideia, a funcionar, vai dar 

para que a empresa consiga chegar a um 

mercado mais internacional, consiga 

produzir com mais com mais qualidade, 

consiga produzir mais rapidamente, consiga 

criar melhores condições para os 

trabalhadores, eu acho que as empresas 

investiriam. 

MA; humhum. 

JPS; se percebessem este retorno. mas 

realmente as universidades acabam por 

ficar à espera do oposto. ou seja, que as 

empresas cheguem à universidade, e: 

pronto e especialmente no nosso país is- 

isso é difícil porque o nosso tecido 

empresarial é um tecido com muito baixa 

formação. 

MA; humhum. 

JPS; ou seja, se a- se as pessoas não 

conhecem nunca vão sentir necessidade. 

MA; claro. 

JPS; então acho que aqui no nosso país em 

especial temos que começar ao contrário, 

porque são raros os empresários e são raras 

as pessoas que estão mesmo a trabalhar no 

dia a dia, no mundo real como eu costumo 

dizer, 

MA; humhum. 

JPS; que realmente têm licenciaturas, ou 

têm mestrados, ou conhecem as novas 

evoluções a nível científico. e por isso acho 

que era era bom que a universidade se 

abrisse mais, e que chamasse mesmo as 

pessoas, e que fizesse coisas como um 

congresso em que mostram o trabalho que a 

universidade fez durante aquele ano e 

convidassem directamente as empresas, e 

dissessem para esta área científica nós 

temos isto que podemos oferecer a esta 

empresa, a esta, e àquela. eu acho que isso é 

um esforço que também tem que partir da 

universidade. infelizmente no nosso país 

toda a investigação está centrada nas 

universidades, e por isso as universidades 

não se podem demitir do papel de 

divulgação [também.]  

MA; [humhum.] 

JPS; se nós tivéssemos mais investigação, a 

nível de laboratórios independentes, se 

calhar era diferente. 

MA; [sim sim sim.] 

JPS; [e a universidade] podia-se cingir ao 

ensino. como a universidade é o centro de 

ciência cá, acho que tem que ser mesmo um 

esforço de dentro para fora, 

MA; humhum. 

JPS; e não o que nós estamos à espera. 

porque muitas vezes nós dizemos, ah nós 



458  

fazemos, temos as ideias, fazemos as coisas 

mas depois as empresas não pegam nelas. 

se calhar o que nós precisamos é ali de um 

intermediário que faça a VENDA do 

produto. 

MA; humhum. 

JPS; é a tal questão do marketing e: do do 

conhecer o mercado. precisamos de gente 

de fora que faça . . . que faça essa transição. 

MA; quais é que na tua opinião são as 

condicionantes mais determinantes na 

actividade científica? são as eh as 

económicas, as sociais, as culturais? 

JPS; eu eu dizia económicos. eu dizia 

económicos. porque: realmente o que . . . o 

que acontece, é que esta esta . . . isto nem é 

uma carreira. é que a questão é essa. 

MA; (riso) 

JPS; nós acaba por ser uma mistura de 

factores sociais, e factores económicos. 

MA; sim. sim. 

JPS; porque neste momento não é -- por 

exemplo já est- estou com vinte e SETE 

anos, 

MA; humhum. 

JPS; e eu desde que terminei a licenciatura 

estive sempre a trabalhar, mas isto sou eu 

que sei. porque eu para o nosso estado eu 

nunca trabalhei. 

MA; claro. exactamente. 

JPS; e eu não sou trabalhadora. e eu estou a 

fazer um desconto, como seguro social 

voluntário, que é a única coisa que nós 

podemos fazer. e estou a fazer um desconto 

pelo salário mínimo, e que apesar de tudo 

vai ser um desconto que só se eu estiver 

dentro deste regime durante cinco anos, me 

vai servir para alguma coisa . . . 

posteriormente eh para efeitos de reforma, 

MA; [sim sim sim.] 

JPS; [para todas essas] coisas. ou seja, e- 

esta situação também contribui para que . . . 

acho eu que a grande maioria dos alunos de 

doutoramento veja isto como . . . é uma 

passagem. porque nós não somos 

reconhecidos como trabalhadores também 

ao mesmo tempo não somos estudantes, eh 

n- não temos garantias nenhumas no 

mercado de trabalho. porque realmente n- 

se as pessoas podem contratar um não 

doutorado em detrimento de um doutorado, 

é o que vão fazer. 

MA; claro. 

JPS; é óbvio que sim. isto acaba por ser um 

investimento pessoal, mas mas cujos 

resultados quem vai . . . quem vai 

USUFRUIR do trabalho que nós fazemos, 

no investimento que pensamos nós no 

início é pessoal, vai ser a nossa 

universidade e por acréscimo o nosso país. 

porque nós não não temos nenhum retorno 

disso. ok saímos com um grau. mas um 

grau não é nada. e com esta banalização dos 

doutoramentos, já nem sequer vai ser uma 
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garantia de conhecimento. 

MA; (riso) 

JPS; que acho que era a única coisa que a 

maior parte das pessoas pensava que ia ter 

no final de um doutoramento. claro que há 

quem faça pelo grau, mas pensando que o 

grau não vale de nada, é mesmo aquele 

certificado. é um certificado que realmente 

sabias mais sobre um área específica do que 

a grande maioria das pessoas. eras um 

especialista. agora com esta banalização, 

acho que até se acabam as especialidades, 

porque o o nível de exigência nos 

doutoramentos vai descer. é óbvio que vai 

descer. porque os orientadores já têm têm 

mais orientandos. não podem dar tanta 

atenção a cada um deles. 

MA; humhum. 

JPS, a qualidade dos trabalhos corre sério 

risco de [decrescer] 

MA; [sim.] 

JPS; radicalmente. acho que este 

investimento n- nas pessoas que estão a 

fazer ciência, era realmente necessário, e 

esse investimento é económico. e acho que 

a questão social, de como os cientistas são 

são vistos, poderia mudar a partir daí. 

porque até a própria perspectiva e as 

expectativas das pessoas que enveredassem 

por este tipo de carreira, se iam alterar. e 

iam sentir-se como mais úteis, porque 

realmente eram trabalhadores. 

MA; humhum. 

JPS; nós neste momento somos como que: 

uns estudantes a longo prazo. 

MA; humhum. 

JPS; estamos estamos aqui a empatar, 

MA; sim. 

JPS; estamos aqui: à espera de ver o que vai 

acontecer a seguir. porque depois nunca há 

nenhum tipo de de de estrutura, de caminho 

certo a seguir, e: e e muitas vezes o que as 

pessoas sentem no final do doutoramento é 

que voltar ao mercado de trabalho é dar um 

passo para trás. ou seja nós vamos chegar 

ao mercado de trabalho exactamente como 

estávamos quando saímos da licenciatura. 

ou seja o que nós vamos ter para oferecer 

de forma aplicada, é o mesmo que tínhamos 

para oferecer há cinco ou seis anos atrás. 

MA; humhum. 

JPS; e passamos foi assim este tempo a 

fazer não se sabe bem o quê. porque mesmo 

a nível de entrevista de emprego é difícil 

explicar o que é que nós estivemos a fazer 

durante cinco anos. não é. porque se a nível 

de competências aplicadas nós temos as 

mesmas que tínhamos cinco anos antes, 

para que é que isto serviu, 

MA; humhum. 

JPS; qual foi o impacto q- is- que [isto] 

MA; [humhum.] 

JPS; teve. e acho que realmente se nós 

pudéssemos dizer que estivemos MESMO a 
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trabalhar durante aqueles anos que mudava 

um bocadinho 

MA; [sim.] 

JPS, [toda] a história que se cria em torno 

da ideia do doutoramento. 

MA; num quadro geral da: da relações entre 

as várias ciências, como é que classificarias 

a a tua área científica? 

JPS; como como assim? 

MA; de que áreas é que achas que está mais 

próxima e . . . de quais é que ach- achas que 

está mais afastada?  

JPS; neste momento grande parte da 

investigação na área da psicologia é . . . é 

investigação na área das neurociências e 

das neurociências cognitivas. por isso penso 

que a grande massa de investigação da 

psicologia estará mais próxima da 

investigação que se faz quer na biologia, 

MA; [humhum.] 

JPS; [medicina,] quer quer também na área 

das engenharias, daquelas engenhari- eh 

engenharias biomédicas de uma forma geral 

. . . que [estão] 

MA; [sim.] 

JPS; a desenvolver equipamentos para que 

se possa perceber mais de neurociências, 

funcionamento cerebral, e: por aí penso que 

sim. que será: será assim a maior 

proximidade. a psicologia começou muito 

próxima das na história da psicologia, 

muito próxima das das ciências sociais, 

muito próxima da filosofia no início, depois 

muito próxima da educação,  

MA; [sim.] 

JPS; [da sociologia,] mas nos últimos anos 

tem havido esta progressão para uma para 

uma tentativa de ciência MAIS exacta. e 

nesta aproximação acabou-se por haver 

mesmo esta quase junção na área da 

cognição com o que é a biologia. já não se 

sabe muito bem o que é a psicologia e o que 

é a biologia. 

MA; humhum. 

JPS; então há há assim um misto de de 

investigações conjuntas, muitas vezes 

também. 
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JPS-3 

MA; passando às perguntas propriamente 

ditas, que estou a colocar a todas as pessoas 

com quem estou a falar, eh acha . . . acha 

que em portugal existe uma comunidade 

científica? ou que há grupos de pessoas que 

trabalham isoladamente, cada um para o seu 

lado? 

JPS; eu acho que que existe. eh se não 

existe a culpa é também é dos 

investigadores. um bocadinho. 

MA; humhum. 

JPS; ainda este ano houve um um evento, 

este ano passado. já não me lembro que 

promo- que se chamava cientistas ao palco, 

ou 

MA; sim? 

JPS; foi promovido aqui também pela 

gulbenkian, e por outras instituições. e eu 

tive alguns colegas que aderiram. e nesse 

nesses encontros o que eles fizeram foi 

preparar algumas peças de teatro, algumas 

intervenções, e assim. e que depois 

apresentaram também na gulbenkian, e 

acho que também no porto, no dia do 

cientista ou qualquer coisa assim. e portanto 

as pessoas -- vai havendo algumas 

iniciativas, para as pessoas se reunirem. 

MA; humhum. 

JPS; também não é. mas nem todas as 

pessoas aderem. por isso eu acho que -- nós 

-- apesar de eu achar que a nossa cultura é 

um bocadinho mais colectivista, do que 

individualista, o que é certo é que esta 

cidade, (riso) (incompreensível) para mim, 

MA; sim? sim sim sim sim. 

JPS; porque cresci num sítio pequeno, não 

é. promove um bocadinho o isolamento. e 

depois depende das fases de trabalho das 

pessoas. eu, para mim nessa fase, é muito 

complicado trabalhar na na faculdade, com 

os meus colegas n- 

MA; claro. 

JPS; no no no gabinete não é. preciso de -- 

estou estou a escrever. estou a pensar. 

preciso de estar assim mais mais isolada. 

por isso acho acho que sim. que existe essa 

eh esse espírito um bocadinho comunitário 

na comunidade científica. mas que . . . que 

se calhar podia haver um pouco mais de 

envolvência dos investigadores, ou -- não 

sei. eu acho que também há algumas 

questões relacionadas com com as pessoas 

que têm bolsas de investigação, que 

LIMITAM às vezes um bocadinho, 

MA; humhum. 

JPS; pelas características da bolsa em si, 

MA; sim. 

JPS; os os contratos de exclusividade, 

MA; sim. 

JPS; eh 

MA; sim sim. 

JPS; a impossibilidade de fazer outros tipo 
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de de trabalhos, enfim todos aqueles prazos. 

muito -- 

MA; claro. 

JPS; e eu acho que isso pode limitar. 

embora eu tenha havido algumas mudanças 

agora. como por exemplo em relação às 

aulas. acho que já se voltou a poder quatro 

horas de aulas por semana. mas durante o 

meu período de bolsa não -- eu tive (riso) 

MA; e acha que vale a pena ser cientista em 

portugal? 

JPS; eu acho que sim. (riso) eh eu também 

não sou uma pessoa muito exigente eu 

acho. eh claro que gostava de de ter eh 

MAIS ferramentas não é. não é. aliás eu 

tenho um projecto, que que estou a 

trabalhar um bocadinho assim de uma 

forma lúdica, quase uma espécie de, abriu 

um concurso, produzido por uma instituição 

cá em portugal, 

MA; sim? 

JPS; que realizações. (riso) então eu 

concorri com um sonho, que era ter um um 

jardim infantil, que fosse CENTRO de 

investigação ao mesmo tempo não é. é 

muito difícil de recolher dados. sobretudo 

nos infantários. 

MA; humhum. sim sim sim. 

JPS; eu já recolhi dados em circunstâncias 

muito más. (riso) que se fosse muito muito 

rigorosa, aqueles dados não não entrariam 

para 

MA; humhum. 

JPS; para a base de dados geral não é. e 

então -- isso já um modelo que existe 

noutros países. sobretudo dentro das 

faculdades. há muitas faculdades que têm, e 

isso propicia também -- há outras questões 

sociais não é? as pessoas reproduzem-se 

mais cedo também não é. porque 

MA; humhum humhum. 

JPS; a idade da faculdade é uma idade fértil 

e (riso) 

MA; sim. 

JPS; é perfeitamente viável para se poder 

conciliar a maternidade com com a 

profissão. e então, eu tinha eu tenho este . . . 

este sonho, este objectivo de conseguir . . . 

ter um sítio onde a investigação acontece 

diariamente, sem obstáculos, com com salas 

com  

MA; (riso) 

JPS; (incompreensível) de vidro, onde se 

pode recolher -- em que os pais não estão 

preocupados que as fotografias das crianças 

apareçam na internet, 

MA; sim. 

JPS; e não sei o quê. porque há aqui muitas 

questões -- eu acho que -- pronto. nós 

também não temos dinheiro para lhes pagar 

é verdade. porque nos estados unidos por 

exemplo, eu tenho colegas que por cada 

família ou por cada pai que entra no estudo, 

eles recebem um blackberry, que aquele 
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telefone tipo um i-pod, 

MA; humhum. 

JPS; ou o que é. e ainda lhes pagam! 

portanto as pessoas, há aqui um um 

contrato 

MA; pois. 

JPS; muito claro não é. recíproco. e eu aqui 

tenho que convencer as pessoas um 

bocadinho a a reciprocicar, a reciprocar, só 

com base na -- pronto. isto é um bem maior 

vamos lá conhecer melhor esta fase de 

desenvolvimento. vocês podem contribuir. e 

assim. 

MA; humhum. 

JPS; mas eh não não lhes posso dar mais 

nada. mas há mu- -- e depois as pessoas não 

estão eu acho na minha área, não estão 

muito familiarizadas com o que é que é isto 

de investigar, e sentem se sempre um 

bocadinho invadidas, na sua privacidade, ou 

com medo que 

MA; humhum. 

JPS; e vamos agora -- e depois há esta coisa 

da psicologia não é. sobretudo na clínica. 

vamos lá à casa, e vamos descobrir, não sei 

o quê, 

MA; (riso) 

JPS; assim um detalhe qualquer, sórdido. 

(riso) 

MA; sim. 

JPS; e nós não estamos nada interessados 

nisso. 

MA; eh com a respo- com esta parte final 

da da resposta já orientou um bocadinho 

para a próxima pergunta, que era a questão 

de eh quais é que acha que são as 

condicionantes mais determinantes, na 

actividade científica? se serão as 

económicas? as sociais? culturais? outras? 

JPS; são são esses essas todas, não é. eh 

económico claramente. 

MA; hum. 

JPS; porque . . . porque de facto, imagine, 

eu -- nós -- eu trabalho com sete medidas, e 

são precisas duas ne- duas pessoas, por ano, 

para recolher cada uma dessas medidas. eh 

como o melhor nest- nesta minha área, é 

fazer estudos longitudinais, se eu tiver . . . 

três anos de de recolha de dados, como eu 

fiz no meu caso, eh são quatorze pessoas 

por ano a recolher dados. e isso é é muito 

complicado. porque depois o que acontece é 

que -- o que eu não acho que seja mau. 

MA; humhum. 

JPS; por exemplo os alunos da faculdade no 

quinto ano, por exemplo aqueles que têm 

interesse na investigação, e que estão a 

desenvolver as suas teses, participam 

muitas vezes nestes processos são 

treinados, e recolhem alguns dados. mas o 

ideal era nós termos aqui um conjunto de 

pessoas, que pudéssemos pagar não é, que 

estivessem bem treinadas, e que fossem 

fazendo esta recolha de dados. e depois há a 
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parte da introdução dos dados nas bases de 

dados e de constr-, e que são bases de 

dados, (riso)  

MA; imensas. 

JPS; é uma loucura! e depois nós 

trabalhamos muito com eh com outros 

países. nós temos -- este meu projecto, em 

termos das medidas, e do estudo que estou a 

fazer, está a ser replicado nos {país}, em 

{país}, na {país}, e portanto há -- estas 

equipas estão a recolher os mesmos estão a 

recolher a mesma informação, com os 

mesmos instrumentos, porque a ideia 

também, é perceber um bocadinho se estes 

fenómenos têm algum alguma natureza 

universal, desse ponto de vista MAIS 

biológico não é. da etologia é esperado que 

-- nós somos humanos. 

MA; sim sim sim. 

JPS; e há há imensas coisas que nós 

achamos . . . que -- somos animais. há 

coisas que nós achamos -- nós vemos na 

televisão, humanos, animais, não é. e há 

traços que nós temos que nós achamos isto 

é -- a política até, 

MA; exacto. 

JPS; há aí muitas coisas que nós achamos 

que fomos nós que inventámos. (riso) 

MA; (riso) 

JPS; e não fomos. e então temos esta esta 

componente de trabalhar com com outras 

com outros países. e é muito triste, quando 

eu vou com as minhas amostras de trezentas 

e sessenta duas crianças, quatrocentas no 

máximo, e depois os meus colegas dos 

{país} se queixam porque têm mil e 

quinhentas, naquele ano! (riso) 

MA; só? (riso) 

JPS; percebe? e isto tem a ver com o quê? 

tem a ver com esta questão, DELES terem 

eh os centros, 

MA; sim sim sim sim sim. 

JPS; os centros. os infantários, que são 

centros de investigação. tem a ver com a 

questão de para as famíli- -- este estudo por 

exemplo lá, está a acontecer trin- há mais 

de trinta anos! portanto eh se calhar muitos 

daquelas crianças que estão agora na 

creche, são já já os pais lá estiveram, 

MA; (riso) 

JPS; e já foram parte daquele estudo não é? 

já fazem parte daquela amostra. por isso a 

relação que se tem com os investigadores, e 

com as práticas da da ciência lá, são 

diferentes. nós não temos essa  

MA; humhum. 

JPS; pelo menos nesta área. e eu sinto que 

as pessoas são mais desconfiadas eh -- por 

várias razões. eu não não acho que seja 

também . . . injusto. porque eu acho que se 

têm passado coisas muito más não é. 

MA; humhum. 

JPS; nesta, na psicologia, e tal e muitas 

profissões como as há, em todas as áreas. 
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mas as pessoas muito mais piamente 

confiam num médico por exemplo, ou num 

físico, uma pessoa das ditas ciências duras, 

ou puras, 

MA; humhum. 

JPS; eh e depois nesta área, que que não 

tem de ser pura, porque . . . aliás isso seria 

até mau. porque o ser humano é subjectivo. 

tem tem uma dimensão de subjectividade. e 

portanto nós não podemos querer usar os 

mesmos modelos não é. de ponto de vista 

estatístico não é, eh enfim com o mesmo 

grau de fiabilidade com que se usam na na 

medicina. embora, nos últimos tempos se 

tenha vindo cada vez mais a perceber que, 

toda esta parte da emoção, e da relação, 

TEM um impacto muito grande na 

expressão genética. eu lembro-me quando a 

questão do genoma humano, da descoberta, 

MA; humhum. 

JPS; da codificação, isso prometia muitas 

coisas. e hoje em dia sabe-se que desde o 

início, toda a experiência que um indivíduo 

vai ter na na sua vida, vai influenciar a 

expressão genética. e portanto nós 

(incompreensível) genes aliás, 

MA; humhum. 

JPS; sem ser os genes sexuais não é. 

MA; sim sim sim. 

JPS; que que têm importância. e por isso 

mesmo na área da das ciências mais 

exactas, há um grau de subjectividade que é 

elevado. então há há esta questão. há a 

questão económica, claramente. e há a 

questão social e cultural, que estão 

relacionadas, 

MA; humhum. 

JPS; e que e que claramente temos de 

ajudar (riso) a que as pessoas mudem um 

bocadinho. e eu também acho que parte 

muito do investigador. porque quando eu 

vou falar com os pais, e vou a medo, 

perguntar, ah será que eu posso filmar, e 

MA; (riso) 

JPS; não sei o quê. eles vão perceber isso! 

porque as pessoas percebem isso! 

MA; claro. 

JPS; não é? e se eu chegar lá e disser, o 

projecto é este. nós vamos ter estas 

medidas. agora vamos filmar não sei o quê. 

e a atitude é completamente diferente! 

MA; humhum. 

JPS; eu já tive essa experiência. porque 

houve colegas meus anteriores que -- eh 

porque nós também, eu acho à medida que 

vamos ficando no trabalho, o doutoramento 

vai vai progredindo, ou ou a investigação 

vai progredindo, também vamos deixando 

de ser tão OUSADOS não é. eu lembro-me 

quando comecei esta investigação, eu pedia 

tudo! 

MA; (riso) 

JPS; e e portanto o que é certo é que eu 

consegui, se calhar algumas coisas, 
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MA; sim. 

JPS; porque não estava ainda, eh com 

aqueles medos, 

MA; sim sim sim sim. 

JPS; ou aquelas proibições, que nós depois, 

ah isso não se pode fazer! ah isso não se 

pode não sei o quê! e então (tosse) eu acho 

que vale sempre a pena tentar não é, porque 

-- ou pelo menos dar, quando falo com os 

pais, ou com os professores, ou ou com as 

pessoas pronto que fazem parte da nossa do 

nosso leque de indivíduos, que são que 

participam que são investigações, se 

pusermos as coisas também assim com . . . 

não é, com com outra formatação, 

MA; sim. 

JPS; ou com outra . . . emoção, eu acho que 

as pessoas aderem muito mais facilmente. e 

também desmistificar um bocadinho. qual é 

o problema? nós somos investigadores não 

é. não vamos fazer filmes para pôr no 

youtube com às vossas crianças não é. 

MA; humhum. 

JPS; portanto acho que sim os três factores. 

MA; são- 

JPS; sim (riso) 

MA; qual é que acha que é o papel da 

ciência, e dos cientistas, no mundo actual 

considerando que é um mundo em em 

mudança? 

JPS; bom eu acho que . .. eu penso que isso 

tem muito a ver com a área não é? eh 

MA; humhum. 

JPS; continuo a pensar que existe uma . . . 

existe ainda um um corte grande, ou  

MA; humhum. 

JPS; uma uma falha grande, entre aquilo 

que a comunidade científica FAZ, 

MA; sim. 

JPS; e depois as práticas. mas também se 

calhar não é suposto, que esse -- (fungar) 

(tosse) que haja uma comunhão tão tão 

rápida, entre esses entre esses 

conhecimentos. e eu eu sinto isso por 

exemplo, ao nível dos mídia, e dos jornais 

que não são científicos. das revistas não 

científicas. sinto por exemplo que de vez 

em quando, surge uma notícia qualquer, que 

eu li num artigo científico há quatro ou 

cinco anos. 

MA; sim. (riso) 

JPS; então as pessoas fazem um alarido, ah 

descobriu-se isso, e não sei o quê! 

MA; (riso) 

JPS; e eu pensei assim, bom há quatro anos 

eu li isto num artigo, o quer dizer que há 

dez -- portanto há -- levam um tempo até 

chegar. e eu acho que na minha área, um 

bocadinho TRISTE que isso aconteça. porq- 

-- se calhar em todas as áreas não é. porque 

-- embora na nas questões mais da 

tecnologia e assim, onde tudo começa pela 

nasa e pelas bases militares e depois vai 

chegando ao comum -- (riso) eu penso que 
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na minha área realmente às vezes fico 

muito triste porque as pessoas 

desconhecerem tanto . . . do seu 

comportamento. e quando digo quando falo 

na minha área penso na na biologia em 

geral, nestas coisas da psicologia 

psicofisiologia etc. as pessoas 

desconhecerem tanto do seu próprio 

funcionamento. porque isso permitia 

reacções eh permitia contextualizar as 

coisas, 

MA; humhum 

JPS; de outra forma não é. porque . . . sei lá. 

penso que o raciocínio que se faz sobre 

sobre acontecimentos, e sobre 

comportamentos, et- etcetera que está muito 

condicionado por uma visão . . . eh como é 

que eu hei de dizer? (fungar) de 

desconhecimento! as pessoas desconhecem 

mesmo quais são as suas raízes evolutivas, 

e o que é que -- que princípios é que 

estiveram na base da selecção de 

determinados comportamentos, ou -- a 

gravidez por exemplo. (riso) eu estive a 

fazer um curso de formação para o parto, 

que eu estava MUITO reticente em tirar, 

porque isto -- a gravidez é natural não é. a 

maternidade tudo isso são processos 

naturais. 

MA; humhum. 

JPS; há milhares de ANOS que temos filhos 

assim desta maneira. entretanto medicaliza-

se tudo! e e está TUDO tão controlado, que 

eu estava um bocado de receio de ir a esse 

curso, e depois de ficar com um excesso de 

informação, ou assim. (riso) 

MA; sim sim. 

JPS; enfim mas eu gostei muito da atitude 

da das pessoas. e gostei da postura que eles 

tiveram, que foi muito natural. muito de 

dramatizar as situações todas. e eu penso 

que isso é importante. que . . . que teria 

vantagens em que a ciência fosse mais 

transparente, eh ou menos hermética na sua 

linguagem também. ou que se promovesse 

se calhar -- em vez de se convidar, por 

exemplo -- quando há -- agora estou-me a 

lembrar quando há um acontecimento 

qualquer de ponto de vista social, 

MA; sim. 

JPS; em vez de se convidar o bispo não sei 

de quê, convidava-se uma pessoa que 

trabalhasse nessa área, para falar sobre o 

assunto. porque a pessoa investiga, a pessoa 

sabe sobre aquilo, e não é um juízo moral. 

MA; humhum. 

JPS; por exemplo não é um juízo de valor. é 

um -- é uma coisa baseada em factos. 

embora claro que os cientistas cada um tem 

as suas ideologias não é. os seus pontos de 

vista e as suas crenças. mas isso era 

importante porque eu muitas vezes quando 

eu -- porque é isso que chega a é isso que 

chega às pessoas. eh não é o que está 
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escrito nas revistas científicas que nós 

temos acesso! é é 

MA; humhum. 

JPS; é o que acontece no telejornal, e nos 

nos debates que acontecem semanalmente, 

etc. 

MA; humhum. 

JPS; então seria importante convidar 

pessoas, que trabalham nessas áreas que 

investigam, para falar sobre sobre esses 

assuntos! e também era importante que 

esses investigadores depois utilizassem uma 

linguagem que . . . que fosse fácil. e isso já 

vai acontecendo. cada vez mais vai havendo 

livros de divulgação científica não é. 

MA; humhum. 

JPS; na biologia da evolução este ano, 

então com a comemoração 

MA; sim sim. 

JPS; da o ano passado com a comemoração 

do aniversário, já há muitos livros de 

divulgação científica. mas as pessoas 

também não se interessam muito. porque eu 

acho que é preciso cativar as pessoas 

também. 

MA; humhum. 

JPS; porque mesmo às vezes assuntos que 

são mais pesados, das áreas das da física da 

quimíca, etc. -- a experiência que eu tive, 

por exemplo na qu- -- eu lembro-me 

quando -- tive química e física, eu tive 

professores que não cativaram nada! e eu 

naturalmente tinha um interesse por essas 

áreas! porque se eu pensar na minha 

experiência enquanto criança, nas 

experiências 

MA; sim sim. 

JPS; que fazia, e misturava coisas. e quando 

eu descobri o fermento! (riso) 

MA; (riso) 

JPS; porque os meus pais tinham uma 

mercearia, e uma uma padaria. e então, 

aquilo mete muita química não é? 

MA; pois é. 

JPS; fazer pão o pão crescer. e aquelas 

coisas. e eu ficava louca com aquilo! e 

depois quando eu tive eh aulas, eu lembro 

de ficar completamente 

MA; esmereceu. 

JPS; sim. e aquela coisa das roldanas, sei lá. 

eu acho que é preciso 

MA; (riso) 

JPS; eh as pessoas têm de ser cativadas! e 

eu às vezes penso -- pronto eu tinha que 

escolher uma área eventualmente não é. 

mas eu gosto de muitas outras coisas, e se 

calhar se tivesse tido bons professores 

nessas áreas, não tinha perdido o interesse. 

e e  

MA; hum. 

JPS; quem sabe agora não estava a trabalhar 

noutra área qualquer enfim. mas passa 

muito por aí. as pessoas têm de ser 

cativadas e têm de ser 
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MA; humhum. 

JPS; estimuladas a interessar-se pelas (fala 

incompreensível). responsabilidade (fala 

incompreensível). 

MA; humhum. num quadro geral da relação 

entre das relações entre as várias ciências, 

como é que classificaria eh a sua área? a 

sua ciência? 

JPS; (2.6) bom. isso também depende um 

bocadinho . . . depende um bocadinho 

também. porque dentro dentro da da minha 

área também há há divisões não é. 

MA; humhum. 

JPS; há divisões em todas as áreas. e e 

portanto . . . por exemplo na na área da das 

neurociências, da psiquiatria, das medicinas 

que depois estudam o comportamento, e 

estudam -- eh psicologia também não é. eh 

há há algumas pessoas -- e eu tenho lido 

artigos, vai havendo uma confluência. 

porque é preciso é preciso haver observação 

dos dois lados. ou é precis- os os vários 

quadros teóricos eh trazem qualquer coisa 

de novo. 

MA; humhum. 

JPS; pronto. agora, tanto na minha área, 

como como noutras áreas, há pessoas que 

são mais fundamentalistas, e que se 

recusam pura e simplesmente a INCLUIR 

aqueles conhecimentos, ou a discutir, mas 

depois há também, eu sinto que há alguma 

evolução em termos de trabalho 

multidisciplinar, e da da colaboração, 

MA; humhum. 

JPS; mesmo -- em portugal eu sinto isso, 

por exemplo nos hospitais, vai vai as 

equipas que fazem par- -- e agora ouve-se 

muito quando há por exemplo um desastre 

natural, qualquer coisa nartural, ou quando 

cai não sei o quê, e morrem umas pessoas, 

agora houve um acidente ou não sei o quê, 

e então há uma coisa que nunca se falava 

antes! as câmaras disponibilizarem apoio 

psicológico para as pessoas! penso que vai 

vai havendo uma . . . uma inclusão e um 

trabalho mais em parceria eh com essas 

áreas. mas . . . penso que temos um longo 

caminho (riso) ainda a percorrer. 
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SPS-1 

MA; [eh] gostava de lhe perguntar se sente 

que em portugal há uma comunidade 

científica, ou se há várias pessoas a 

trabalhar isoladamente? 

SPS; . . .  

MA; neste caso [falamos] 

SPS; [cá?] 

MA; especificamente da área em que 

trabalha. 

SPS; da da área da psicologia. olhe eu acho 

que a área da psicologia honestamente -- 

não sei se devia dizer isto. é uma das áreas -

- se calhar porque a gente também vê a 

nossa área sempre de uma forma diferente. 

com mais vê mais os defeitos. e as outras 

áreas que vemos de fora achamos que 

funcionam melhor. mas eu eu acho que a a 

CLASSE dos psicólogos é uma classe 

muito dividida. não é. 

MA; humhum. 

SPS; muito muito dividida. eh já foi mais 

do que é. mas continua a ser muito dividida. 

muito dividida por escolas, por orientações 

teóricas, eh,  

MA; humhum. 

SPS; por campos de aplicação, etc. eh . . . 

por outro lado é uma área onde SÓ nos 

últimos anos é que começa a haver 

condições, em portugal, para se fazer uma 

investigação mais séria, mais rigorosa, com 

mais eh . . . cuidado. quer dizer 

comparando com outras áreas que eu 

conheço um bocadinho, por pessoas que me 

são próximas, eh das ciências mais exactas,  

MA; sim. 

SPS; eu acho que essas ciências mais 

exactas avançaram mais depressa em 

portugal. por várias condições. 

provavelmente eu nem sei bem quais são. 

mas eh perceb- percebo claramente que 

avançaram. sei lá. por questões de critérios 

de validação internacional, de revistas 

internacionais. etc. isso são critérios que 

noutras áreas já estão enfim muito 

CONSOLIDADOS,  

MA; humhum. 

SPS; há muitos ANOS. e que na psicologia 

nos últimos anos é que começaram a ser 

generalizados. não quer dizer que não 

houvesse pessoas. e que isso não fosse já 

muito valorizado. e que não fosse 

importante. mas eram meia dúzia de 

pessoas que conseguiam publicar e- em 

revistas internacionais eh mais consagradas. 

e isso não era TÃO valorizado assim. 

MA; [humhum.] 

SPS; [não é.] ou tão . . . tão EXIGIDO. 

pronto. portanto eu acho que não há uma 

comunidade científica na psicologia. acho 

que COMEÇA agora a haver condições 

para. pronto. e isso acontece porQUE eh é 

eh mudaram muitos critérios exteriores de 
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avaliação. por exemplo da fct,  

MA; [humhum.] 

SPS; [mas também] das próprias 

faculdades. das universidades. portanto isso 

dantes não era um critério importante e 

neste momento passou a ser claramente um 

critério importante. mesmo nestas áreas das 

ciências humanas. não é. que dantes -- das 

ciências sociais e humanas. não era tão 

importantes. eh hoje em dia há uma 

exigência -- portanto ninguém faz -- 

ninguém consegue fazer carreira se não 

tiver portanto um ritmo minimamente 

valorizado a esse nível. por outro lado o o 

por exemplo o aumento dos doutoramentos. 

quer dizer. há uns atrás na psicologia, 

enquanto nas outras áreas já havia muitos 

doutoramentos, nas psicologia só fazia 

doutoramento quem estava na carreira . . . 

académica. 

MA; académica. 

SPS; não é. aqui na nossa faculdade eu 

lembro-me nós tivemos UM colega, que 

não estava na carreira académica que quis 

fazer o doutoramento e foi . . . 

complicadíssimo conseguir fazer o 

doutoramento. eh enquanto que hoje em dia 

pronto. temos -- todos os meses temos 

pessoas a inscreverem-se em doutoramento. 

temos a fct e: e outras instituições. mas 

sobretudo a fct a dar bolsas. e portanto a 

permitir que as pessoas trabalhem A 

TEMPO INTEIRO na investigação. 

MA; humhum. 

SPS; é uma coisa que não havia. quer dizer 

todos nós . . . fazíamos a investigação um 

bocadinho  era um biscate. não é. um 

bocadinho.  

MA; (riso) 

SPS; fazia-se para o doutoramento,  

MA; sim. 

SPS; porque não tínhamos outro remédio. 

alguns conseguiram -- eu só estive seis 

meses de um semestre, de dispensa de 

serviço PARCIAL, mesmo assim não não 

podia ser total. mas pronto. alguns colegas 

meus tiveram mais sorte. e conseguiam 

meter dois e três anos de dispensa de 

serviço. mas de resto . . . depois acabava. 

quer dizer acabava-se o doutoramento já 

não havia mais nada. e portanto, vai-se 

fazendo assim . . . um bocadinho nos 

tempos livres. não é. 

MA; humhum. 

SPS; eh hoje em dia já é possível ter 

pessoas eh a tempo inteiro não é. portanto 

sobretudo bolseiros, de doutoramento, pós-

doc. . . . às vezes há uns mestrandos que 

estavam a trabalhar também a tempo 

inteiro, e portanto -- a trabalhar, na 

investigação. e portanto isso permite criar 

outras condições. não é. mas se quer que 

lhe diga eu acho que estamos agora a: a dar 

a viragem e a começar a ter eh enfim uma 
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PEQUENINA comunidade científica. eh 

espalhada pelas várias capitais enfim. 

lisboa, porto, coimbra, braga. eh e que se 

conhecem, e comunicam, e que e que 

dialogam, e que se apoiam, etc. [não é.] 

MA; [humhum.] 

SPS; portanto. acho que é uma coisa 

bastante recente na psicologia. 

(outra pergunta) 

MA; [acha que] acha que vale a pena ser 

cientista em portugal? 

SPS; (suspiro) (2.5) olhe eu não lhe sei 

muito bem dizer. e até porque eu vejo as 

duas perspectivas. porque eu tenho uma 

filha que é que é -- que está a fazer um 

mestrado em biologia. e está no estrangeiro 

também, com uma bolsa também de 

investigação. e enfim a pensar seguir um 

bocadinho o INÍCO de uma carreira. e 

portanto eu também vejo a perspectiva 

desta geração. e: e eu já achei que valia 

mais a pena. e acho que esta geração 

também começa a achar que é muito fácil 

no princípio, e que depois que não que não 

há muitas condições para continuar. 

MA; hum. 

SPS; eh eu acho que é uma carreira eh -- 

bom, eu não posso dizer -- para ser 

completamente sincera e honesta, eu acho 

que não posso dizer que EU fiz uma 

carreira de cientista. 

MA; [humhum.] 

SPS; [não é.] pronto. claramente. pelas pela 

época e pelas condições que vivi. mas 

também pelo meu domínio. que se eu fosse 

se calhar bióloga ou matemática, era 

diferente. e como lhe digo, com esta eh 

minha vivência também muito orientada 

para a intervenção e para o pragmático. a 

minha carreira é uma carreira claramente 

tripla. é uma carreira de ensino. é uma 

carreira de de de intervenção, psicológica, 

não é. e é uma carreira de investigação. eu 

nunca nunca me defini como cientista. 

MA; humhum. 

SPS; tem uma componente, e pronto. isso é 

uma primeira coisa. eh uma segunda coisa é 

eh -- bom mas tendo isto presente, 

MA; humhum. 

SPS; e não quer dizer que na psicologia 

sejam todos assim. há pessoas que 

trabalham claramente  numa investigação 

fundamental. e que não fazem intervenção. 

e que mesmo que ensinem, não gostam de 

ensinar. e portanto que se definem como 

cientistas. pronto mas a minha 

especificidade é esta. eh eu acho que o 

componente de investigação é muito 

gratificante. 

MA; humhum. 

SPS; pronto. acho que é muito gratificante. 

acho que ajuda MUITO os outros dois. 

portanto acho que os enriquece muito.  

MA; humhum. 
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SPS; e que lhes dá muito sentido. e que 

compensa muito também as dificuldades. e 

ensinar só por ensinar eu acho que não faz 

sentido ao nível universitário. não se pode -

- acho eu. não sei o que é ensinar sem fazer 

alguma investigação. e a própria 

intervenção eh desligada da investigação, e 

do ensino, é muito cansativo. é: é: é uma 

profissão que eu acho que tem algum peso. 

e talvez por eu estar nesta possibilidade de 

poder comparar três componentes 

[diferentes,] 

MA; [sim.] 

SPS; eu acho que é uma f- é é é aliciante. 

MA; humhum. 

SPS; que tem algumas condições muito 

boas. e se nós nos compararmos com o 

resto duma man- (palavra incompreensível) 

podermos ter como profissão estudar, 

aplicar a nossa curiosidade a desenvolver 

eh portanto estudos que nos permitam 

conhecer mais, avançar com o 

conhecimento. acho que isso é um 

privilégio imenso. em termos mais 

específicos, e pensando se calhar até mais 

para as gerações mais novas, que por um 

lado têm esta carreira mais aberta.  

MA; humhum. 

SPS; quer dizer mais definido como uma 

carreira independente do ensino, eh eu acho 

que continua a ser muito aliciante, mas que 

não é muito gra- -- quer dizer não é uma 

carreira s- muito segura. é uma carreira que 

a pessoa tem que estar muito preparada para 

. . . eh para muita insegurança, para muita 

mudança. 

MA; humhum. 

SPS; eh e portanto acho que neste momento 

há de facto -- nã- e aqui não estou a falar só 

de portugal. um bocadinho também do que 

eu conheço eh na europa, e nos estados 

unidos. há muita facilidade de se começar 

uma carreira de investigação,  

MA; humhum. 

SPS; há muita dificuldade de depois [de a 

manter] 

MA; [de pross- --] 

SPS; a longo prazo. não é. porque depois 

quando acabam os docs, os doutoramentos 

e os pós-docs não é. depois começam-se os 

projectos de investigação. pronto. e depois 

aí há de facto áreas onde é mais fácil, e 

outras eh onde é muito complicado. a 

psicologia é claramente uma área onde eu 

acho que não há muitas condições. porque 

não há muito não há muito dinheiro, para se 

investigar. não é uma área prioritária.  

MA; humhum. 

SPS; a não ser áreas muito específicas 

ligadas às neurociências. não é. que 

claramente é com certeza uma área de 

futuro.e que eu acredito que vai haver 

dinheiro. e que vai possibilidade de haver 

pessoas eh a investigar nessa área. . . . 
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psicólogos não é. junto com outr- e com 

outros profissionais. de resto acho que será 

sempre um complemento eh da carreira do 

ensino e da carreira da investigação. da da 

prática clínica. não é. 

MA; humhum. uma questão que lhe queria 

colocar que aflorou já por . . . já por duas 

vezes, é a das condicionantes ao trabalho de 

investigação. quais é que acha que são as 

condicionantes, que são mais 

determinantes, na actividade do 

investigador? 

SPS; eh na ps- no meu campo? 

MA; sim. 

SPS; olhe. eh eh nós temos um problema -- 

há problemas gerais. não é.  

MA; humhum. 

SPS; portanto problemas de financiamento 

etc. que nem sequer é o mais complicado 

para nós. 

MA; humhum. 

SPS; porque nós não temos uma 

investigação CARA. não é.  

MA; sim. 

SPS; não temos máquinas.  

MA; sim. 

SPS; não temos reagentes. pronto.  

MA; (riso) 

SPS; e portanto nem sequer é o mais 

complicado. aliás, nós costumamos dizer 

que nós se não tivermos dinheiro também 

fazemos investigação.  

MA; (riso) 

SPS; não é. pronto. faço muita investigação 

qualitativa. que é pôr-me a fazer aquilo que 

está a fazer. conversar com as pessoas. fazer 

entrevistas. e portanto não precisamos de 

muito dinheiro. e agora precisamos de 

algumas condições -- port- na minha área 

específica da saúde e da doença, precisamos 

de condições que são muito complicadas. 

que é o acesso às populações. que é os 

serviços de saúde. e isso é 

complicadíssimo. hã. neste momento é 

muito difícil eh conseguir o acesso às 

populações clínicas. 

MA; sim? 

SPS; a população das pessoas que são 

doentes 

MA; sim. 

SPS; que estão nos hospitais, que estão nas 

consultas. eh é muito complicado. para nós, 

é muito complicado. porque, se não 

estamos na instituição, é muito difícil entrar 

na instituição. as instituições são MUIto 

MASSACRADAS, com muitos pedidos. 

desde o estudante de licenciatura,  

MA; sim. 

SPS; até ao pós-doc. desde coisas que não 

interessam nada até coisas com algum 

interesse. e o que fazem, o que eu acho 

perfeitamente compreensível, é tentar pôr 

muitos filtros. 

MA; hum. 
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SPS; mas estes filtros muitas vezes filtram 

tudo. 

MA; pois. 

SPS; não é. 

MA; pois. pois. 

SPS; portanto o bom e o mau. e por isso é 

muito difícil, mesmo coisas que tenham 

alguma qualidade e algum interesse. e 

portanto eu acho que isto é o mais difícil.e 

depois é mesmo difícil conseguir eh fazer 

por exemplo um trabalho mais clínico. se 

for um trabalho de avaliação. se for . . . 

pedir às pessoas que que preencham os 

instrumentos, ou até que façam uma 

determinada tarefa, ou que respondam a 

uma entrevista, vai-se conseguindo. 

MA; humhum. 

SPS; se for um trabalho mais de 

intervenção, mais continuado, não é. que 

exige portanto a permanência, a adesão etc. 

eh também eh não é fácil.  

MA; pois. 

SPS; também não é fácil. portanto são as 

condições práticas, que eu acho que são eh 

as condições de aplicabilidade, que eu acho 

que nes- na minha área específica,  

MA; humhum. 

SPS; são as mais difíceis. não diria tanto a 

questão do dinheiro. claro que o dinheiro 

ajuda muito. 

MA; humhum. 

SPS; eh hoje em di- -- por exemplo um 

problema que havia dantes, e que hoje em 

dia não existe, é o acesso à informação.  

MA; pois. 

SPS; nós dantes tínhamos imensa 

dificuldade de ter acesso aos bons artigos. 

não é. 

MA; sim sim. 

SPS; aos artigos recentes. e só tínhamos 

PASSADO um certo tempo. eh é 

complicadíssimo mandar vir um artigo. 

MA; (riso) 

SPS; qu- que não havia uma revista que a 

revista não houvesse em portugal. era muito 

caro. (tom sensacionalista) 

MA; sim. 

SPS; pronto. e hoje em dia, pronto. basta . . 

. 

MA; humhum. 

SPS;  pedir. e . . . e e é facílimo. portanto 

temos acesso. e isso mudou imenso. 

MA; humhum. 

SPS; mudou . . . em certas coisas. talvez se 

calhar toda a gente lhe diz isto. não é. mas é 

é aquilo que eu noto mais mudança e mais 

evolução na na minha geração. 

MA; humhum. 

SPS; não é. pensando . . . há vinte e tal anos 

para cá. e: e portanto eu acho que realmente 

são as condições de aplicabilidade. isso. 

claramente. depois a outra diferença 

específica, mas aí é específica, e que eu 

acho que tem a ver também com alguma 
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incompetência minha, e também da 

instituição, porque eu sei que outras pessoas 

conseguem-no fazer melhor. é de facto eh a 

disponibilidade de tempo. e portanto, o 

constituir uma equipe com TEMPO e 

condições para -- e é por isso que é 

indispensável uma equipe. não é. 

MA; humhum. 

SPS; quer dizer, uma pessoa sózinha não 

consegue de facto fazer nada. e depois 

saber coordenar a equipe. e pronto. e e e pôr 

as pessoas todas a trabalhar no mesmo 

sentido, e com objectivos comuns.  

MA; humhum. 

SPS; e isso obriga a um grande 

investimento. eh e nem sempre se 

consegue. não é. nem sempre se consegue. 

que as condições institucionais também não 

o facilitam muito. porque depois temos de 

fazer isto que eu por exemplo que eu tenho 

de fazer agora. que é ao mesmo tempo ser 

{função} do científico, e dar dez horas de 

aulas, e e: e: estar na assembleia estatutária. 

(riso) pronto. e para além disso acaba por 

ser um bocadinho um part-time.  

MA; (riso) 

SPS; mas QUE não é geral. quer dizer. eu 

tenho 

MA; sim. 

SPS; alguns colegas meus, não são muitos, 

mas alguns colegas meus que noutras 

instituições [ou mesmo] 

MA; [conseguem] 

SPS; aqui que conseguem ter eh noventa 

por cento do seu tempo dedicado à 

investigação, e portanto terem eh uma 

maior eficácia. portanto não é impossível. 

MA; humhum. 

SPS; é dificil mas não é impossível. e a 

forma que eu acho que supera é é essa 

questão da de ter uma equipe de gente 

jovem, e que está a trabalhar, ou a tempo 

inteiro, ou quase. e que permite portanto 

fazer-se um melhor trabalho. não é. 

(outra pergunta) 

MA; qual é que acha que é o papel da 

ciência e dos cientistas no mundo actual, 

considerando que é um mundo ele próprio 

em mudança? 

SPS; pois. essa é uma questão importante. 

que tem a ver com a anterior, e que tem a 

ver com a responsabilidade social  

MA; hum. 

SPS; dos cientistas. não é. claro que a 

minha perspectiva tem que ser uma 

perspectiva também muito afirmativa, na 

medida em que trabalho nesta área, das 

ciências sociais, da intervenção, etc. e 

portanto eu não consigo conceber na minha 

área o cientista eh enfim desinteressado, 

desligado, sem envolvimento político. não 

é. não consigo. eh e portanto acho que há 

uma enorme responsabilidade social de pôr 

. . . eh de pôr as coisas a . . . -nfim de pôr o 
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saber ao serviço das pessoas. 

MA; humhum. 

SPS; e e neste caso da qualidade de vida, da 

qualidade no acompanhamento dos serviços 

de saúde, etc. não é. a a psicologia, eh 

sendo uma ciência que tem sido que é 

muito chamada, que é exageradamente 

chamadada. não é. nós hoje em dia, 

aconteça o que acontecer, há sempre um 

psicólogo de serviço na televisão,  

MA; sim. (riso) 

SPS; a dizer disparates, e a comentar os 

acontecimentos. mas não tem tido um papel 

assim tão importante como isso. e por 

exemplo, não sei se isso interessa. mas eu 

conheço um bocadinho do que se passa na 

américa-latina.  

MA; sim. 

SPS; onde esta relação é muito mais forte. 

quer dizer. é muito interessante, eh os 

psicólogos da américa-latina, enfim estou a 

generalizar, mas porque estou a falar de 

uma associação mesmo, que é ulapsi, que é 

uma associação dos psicólogos da américa-

latina, e portanto que tem um bocadinho de 

vários países. mas por exemplo, méxico, 

brasil, as pessoas têm muito a noção da sua 

responsabilidade social. e fazer psicologia, 

está bem que é trabalhar com pessoas, mas 

é também fazer a mudança,  

MA; humhum. 

SPS; e melhorar as condições de vida, e é 

trabalhar com as comunidades mais 

desprotegidas, etc. enquanto que eu acho 

que por exemplo na europa,  

MA; hum. 

SPS; isso não é tão forte. 

MA; humhum. 

SPS; portanto nós e se calhar estamos um 

bocadinho, há aqueles que acham muito 

importante, e há aqueles que (fala 

incompreensível) a MEIO TERMO dos 

dois. 

MA; se tivesse que classificar eh a sua 

ciência, no quadro das ciê- das relações 

entre as outras ciências, sobretudo se fosse 

eh dizer isso a alguém que não sabia de 

todo  

SPS; humhum. 

MA; no que é que em que é que trabalha, 

como é que faria? 

SPS; eh dizer isso no sentido da posição? 

MA; humhum. 

SPS; hum. está-me a colocar uma questão 

muito engraçada. porque há pouco tempo 

nós tivemos precisamente aqui que tomar 

um bocadinho posição sobre isso, em 

relação à questão da psicologia na 

{universidade}. e que lugar é que ocupava,  

MA; humhum. 

SPS; e se devia estar mais nas ciências da 

saúde, ou nas humanidades, ou pronto. e 

houve uma reflexão que foi feita aqui por 

mim e por alguns colegas meus que, 
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apoiada aliás nalguma literatura, que define 

a psicologia como upscience. não é. no 

sentido de ser uma ciência que está 

claramente no centro, na interacção de 

muitas outras ciências. portanto é possível 

hoje em dia através de métodos eh de . . . de 

MEDIÇÃO, de bibliografia, 

MA; sim. 

SPS; de fontes de influência, etc. eh ver a 

relação entre as várias ciências. não é. 

MA; sim. 

SPS; portanto colocá-las num MAPA, quase 

como se fosse um mapa do universo. e 

enquanto que há ciências, que não sei agora 

dar nenhum exemplo, eh mas que estão 

claramente na periferia. isto é, não não é 

porque sejam menos importantes. mas que 

não têm grandes relações com as outras. a 

psicologia surge como . . . eh claro que as 

neurociências ainda mais não é, a 

psicologia surge com relações muito fortes 

com todas as outras. não é. o que nos levou 

claramente aqui, por exemplo na 

universidade a dizer, não nos faz sentido 

estar numa área, porque nós temos que estar 

em todas as áreas. quer dizer nós somos 

claramente uma ciência da saúde.  

MA; hum. 

SPS; somos uma ciência social. por 

definição. temos ligações fortes COM a 

ciência e tecnologia. eh temos ligações 

fortes com as belas artes, e com as 

humanidades. não é. 

MA; (riso) 

SPS; pronto. claro que estas menos fortes. 

talvez. e portanto mais fortes com as 

ciências eh da saúde, com as ciências 

jurídicas, eh eh com com as ciências 

sociais, e, em alguns aspectos, com a 

ciência e tecnologia. não é. eh portanto eu 

acho que a psicologia pode ser, não quer 

dizer que seja,  

MA; hum. 

SPS; tem o potencial de ser, uma ciência 

MUITO transversal ao conhecimento, 

MA; humhum. 

SPS; e que tem eh algum contributo a dar, a 

muitas áreas diferentes do saber. isso 

claramente. 

MA; [humhum.] 

SPS; [não é.] depois, claro, se o é capaz de 

fazer ou não. aí é diferente. mas claramente 

penso que é um bocadinho como a 

comunidade hoje em dia define esta área. 

não é. 
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SPS-2 

MA; humhum. acha que há uma 

comunidade científica em portugal? ou que 

há grupos de pessoas a trabalhar 

isoladamente. 

SPS; eh . . . eu acho que basicamente as 

pessoas trabalham isoladamente. 

MA; humhum. 

SPS; acho. não há -- . . . e muitas vezes não 

é fácil estabelecer relações com colegas do 

próprio país. na área da psicologia em 

particular, eu acho que isso não é . . . pelo 

menos não é muito visível. mas temos 

tentado encontrar mecanismos que 

contrariem isto não é. 

MA; humhum. 

SPS; bom, eu acho que há basicamente dois 

mecanismos têm que ser encontrados. um é 

através de processos de concurso para 

projectos de investigação em que se 

valoriza a a relação entre pessoas. e a 

relação entre instituições. e portanto [isso] 

MA; [humhum.] 

SPS; vai fun- vai funcionando com um 

motivador para. na minha área em 

particular. na área da psicologia 

experimental. eh nós temos tido -- há uns 

anos atrás . . .  cinco anos ou seis anos . . . 

sim. (1,6) seis anos talvez. nós organizámos 

aqui um fórum de psicologia experimental, 

basicamente para percebemos quem em 

quem em portugal estava a fazer psicologia 

experimental. 

MA; [humhum.] 

SPS; [e] vieram pessoas de fora. e esse 

fórum de psicologia experimental deu 

origem a uma coisa que se chama 

{associação} que se reune agora todos os 

anos. e tem sido uma experiência 

FANTÁSTICA. basicamente porque as 

pessoas têm ido para essa organização 

basicamente para mostrarem o que fazem, e 

portanto estabelecem-se aí pontos de 

encontro, e de desencontro obviamente. 

MA; sim. 

SPS; muito interessantes, mas 

BASICAMENTE também porque isso tem 

atraído MUITAS pessoas NOVAS. e 

portanto eh eh uma das vantagens tem sido 

de facto perceber que há MUITA gente 

nova de muita qualidade a fazer MUITO 

boa investigação. claro com supervisão de 

colegas, e portanto cada vez mais as 

pessoas vão para fora, voltam, e essa e isso 

eu acho que permite estabelecer alguns 

pontos bem interessantes. sobretudo ao . . . 

o- os nossos alunos. não é. porque enfim . . 

. hoje são doutorandos, amanhã serão . . . 

doutores, 

MA; humhum. 

SPS; e eventualmente isso p- permitirá ter 

outro tipo de relações, que acho que são 

relações importantes e profícuas, 
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SEGURAMENTE para a investigação. 

MA; humhum. acha que vale a pena ser 

cientista em portugal? 

SPS; eu acho que vale pela motivação 

interna que isso tem. não pela motivação 

externa. não é. pr- . . . e- e- eu estou numa 

área que é particularmente enfim crítica. a 

área da psicologia experimental é uma área 

particularmente crítica. só vem -- 

inclusivamente nós temos no nosso 

mestrado uma coisa que é única que é . . . 

nós temos no mestrado uma área de 

especialização em psicologia 

EXPERIMENTAL. e portanto, que está 

digamos assim em confronto com a clínica, 

a escolar, a justiça, as organizações . . . ok? 

MA; humhum. 

SPS; e portanto e esta área tem sempre 

todos os anos enfim já teve DOZE alunos 

em sessenta e cinco. (palavra 

incompreensível) mas tem todos os anos 

seis sete alunos. portanto . . . dez por cento 

dos alunos do nosso curso do numerus 

clausus vem para esta área. e quando vêm 

para esta área vêm com um objectivo muito 

específico. querem fazer investigação. e 

portanto eh . . . alguns enfim eh eu diria que 

a maior parte faz o nosso mestrado 

integrado e depois vai para fora. [e port-] 

MA; [para] fora de portugal? 

SPS; para fora de portugal. portanto nós 

temos VÁRIOS alunos que vão . . .   

MA; sim. 

SPS; este ano saíram quatro, um p- uma 

para a {país}, outra para {país}, outra para 

os {país}, . . . e portanto vão. vão fazer os 

seus doutoramentos para fora. e uma das 

coisas que nos é mais grata, é perceber que 

quando estes alunos vão para fora são 

MUITO bem avaliados fora. e portanto 

normalmente são apontados como alunos 

que têm uma muito boa formação de base 

não é. e portanto, eu diria que ser cientista 

em portugal, implica ter uma . . . uma 

filosofia de vida. quer dizer não se 

consegue pensar ser cientista em portugal e 

pensar numa carreira em portugal. 

MA; humhum. 

SPS; mas consegue-se ser cientista em 

portugal e pensar bom, eu diria acho que há 

todas as vantagens em fazer o 

doutoramento fora. TODA a vantagem. 

MA; humhum. 

SPS; e o que tem acontecido é que a maior 

parte das pessoas que vão fazer o 

doutoramento fora não volta. não voltam 

porquê? porque são boas. há muito mais 

possibilidades de investigar fora, porque há 

muito mais concursos, há muito mais 

bolsas, há muito mais perspectiva de 

carreira não é. eh e depois, enfim alguns 

voltam muito mais tarde para fazerem pós-

doc num programa ciência ou o que seja 

não é. 
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MA; sim. 

SPS; mas com contrATO. mas mas eu acho 

que ser cientista em portugal na ÁREA que 

eu conheço bem, a área da psicologia . . . 

enfim, basicamente o que é o que é 

importante é ter uma grande motivação 

INTERNA. porque a motivação externa . . . 

enfim não é sendo cientista que uma pessoa 

pode aspirar ao nível de vida de um 

determinado tipo. enfim. eu q- eu digo isto 

aos  aos meus alunos de licenciatura que é . 

. . hoje o conceito de . . . de de trabalho, não 

é o conceito de há . . . vinte anos atrás não 

é. 

MA; humhum. 

SPS; quando eu entrei para esta carreira e 

pensei vou ser professor universitário. eu 

pensei eu vou ser professor universitário 

TODA A VIDA. não é. quando eu me 

reformar aos sessenta e cinco anos, 

MA; (riso) 

SPS; eu serei naturalmente alguém que já 

esteve quarenta anos a dar aulas. portanto. 

hoje não é assim. mas de qualquer forma eu 

costumo dizer não é numa perspectiva . . . 

eh completamente negligenciável, pensar 

que alguém vai terminar a sua licenciatura, 

vai ter uma bolsa de doutoramento por três 

ou quatro anos, e depois um pós-doc por 

mais três ou quatro. ou seja estamos a 

pensar em alguém que, NO MÍNIMO, vai 

ter oito anos de vida profissional naquilo 

que gosta de fazer. 

MA; sim sim sim. 

SPS; e isto não é mau. não é. se déssemos a 

possibilidade a toda a gente que termina um 

curso de ter oito anos de perspectiva de 

trabalho, bom as pessoas [ficariam] 

MA; [humhum.] 

SPS; todas contentes. e neste sentido eu 

acho que temos conseguido. até porque uma 

das uma das características também da 

nossa do nosso nosso nossa escola, nós 

agora somos uma escola s- independente da 

educação. portanto muito recentemente 

separei-me da educação. agora há uma 

[escola de psicologia.] 

MA; [escola de psicologia.] 

SPS; portanto é -- nós éramos um instituto 

de educação e psicologia. nós temos mais 

de CEM alunos de doutoramento enfim . . . 

mais ou menos. não é. nós temos noventa . . 

. por cento destes alunos são bolseiros da 

fct. portanto, significa que na maior parte 

dos casos os alunos que fazem 

doutoramento connosco tem uma bolsa. 

MA; humhum. 

SPS; consegue uma bolsa. tanto que 

também é claro um atractivo para ter aqui 

alunos enfim 

MA, humhum. 

SPS; de várias escolas. temos obviamente 

uma . . . uma percentagem maior de alunos 

que são nossos ex-licenciados portanto, 
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nossos nossos licenciados. não são ex-

licenciados são nossos [licenciados.] 

MA; [sim sim sim.] 

SPS; ou nossos mestres. mas temos de facto 

uma uma grande facilidade de captação de 

de bolsas. [não é.] 

MA; [humhum.] 

SPS; o que resulta obviamente como deve 

imaginar nas avaliações que temos, esse 

tipo de coisas. 

MA; humhum. eh (tosse)[qual é] 

SPS; [e e dos] grupos em que eles se 

inserem. obviamente. não é. temos grupos 

[mais fortes] 

MA; [os projectos] também não é? 

SPS; sim temos grupos um bocadinho mais 

fracos. mas mas pronto mas temos . . . eh 

temos tentado agora do ponto de vista 

POLÍTICO, temos tentado que os grupos 

mais . . . menos fortes tenham eh 

incentivos, nomeadamente com bolsas com 

prog- com o programa ciência. nós temos 

neste momento dez ciência a trabalhar 

connosco. não sei se está familiarizada com 

esta ideia do que são os dez ciência. são 

aqueles pós-doutorados que vieram, ao 

abrigo de um contrato por cinco anos. 

MA; sim sim sim sim sim. 

SPS; nós tivemos direito a dez. 

MA; dez. 

SPS; dez. portanto, temos desses dez dois 

duas são portuguesas, os oito são 

estrangeiros. e portanto tem sido de facto 

uma mais valia . . . eh: central para o nosso 

departamento, que tem trinta e tr- trinta e 

duas pessoas. trinta e dois membros mais 

dez ciência. portanto é de facto um peso . . . 

MA; essas dez pessoas são investigadores a 

tempo inteiro? 

SPS; investigadores a tempo inteiro. 

MA; pois. 

SPS; memória, neurociências, cognição 

social, avaliação . . . 

MA; humhum. humhum. 

SPS; linguagem, enfim. 

MA; qual é eh: na sua opinião é o papel do 

cientista, e da ciência, no mundo actual? 

SPS; bom, com- como cientista o papel é 

CENTRAL obviamente. não é. portanto é 

um papel eh eu diria  e- e- eu acho que hoje 

há há um há uma pressão grande, eu diria. 

para que a investigação . . . para que a 

investigação seja também uma investigação 

aplicada. [no sentido] 

MA; [humhum.] 

SPS; que procure dar resposta às 

necessidades da . . . enfim da da 

comunidade digamos assim. eu diria que o 

papel da ciência . . . eh no MUNDO é um 

pap- bom, é um papel CENTRAL também 

no sentido de que é um papel de chamar a 

atenção para alguns aspectos que são 

relevantes. no domínio das ciências sociais 

isso é muito claro. no domínio das ciências 



483 

humanas isso é muito claro. mas também 

no domínio das ciências exactas É claro que 

obviamente grande parte da investigação 

que é feita, é para dar respostas específicas 

a problemas específicos que muitas vezes 

surgem na comunidade. e portanto nesse 

sentido eu diria que é um papel eh 

determinante para o desenvolvimento das 

sociedades claro. e quando digo para o 

desenvolvimento das sociedades, para o 

desenvolvimento das pessoas em concreto. 

MA; quais s- quais são na sua perspectiva 

as as condicionantes mais determinantes 

para a actividade científica? são as de 

ordem económica, cultural, social? 

SPS; para o desenvolvimento da actividade 

enquanto cientista, as condicionantes 

determinantes são claro condições de 

recursos. é preciso ter recursos para se fazer 

investigação. muitas vezes não é preciso 

MUITOS recursos para se [fazer] 

MA; [humhum.] 

SPS; m- investigação. enfim, claro que, há 

áreas em que são precisos mais recursos do 

que noutras. mas o que me parece decisivo 

é ter condições eh . . .  de TEMPO para o 

fazer. eu acho que um dos problemas da da . 

. . da ciência que a ciência está demasiada 

ligada ao ensino. não é. 

MA; humhum. 

SPS; e provavelmente vai ouvir isto de 

muitos colegas, [não é.] 

MA; [humhum.] 

SPS; e ao estar muito ligada ao ensino, 

tendo em conta que estamos no momento 

em que, quanto menos pessoas nos 

departamentos melhor. porque vivemos 

estrangulados por esta coisa que se chama o 

RÁCIO. não é. 

MA; humhum. 

SPS; então se o rácio é de um para doze, 

para cada doze alunos temos que ter um 

docente. isto faz com que os departamentos 

vão sendo cada vez mais pequenos, e sendo 

cada vez mais pequenos uma das . . . 

desvantagens sobretudo em estruturas que 

não são . . . estruturas matriciais, sobretudo 

em universidades em que por exemplo, eh: 

as matemáticas não são dadas por alguém 

do departamento de matemática mas por 

pessoas do próprio departamento. isto faz -- 

portanto em que não há esta estrutura 

matricial como nós dizemos aqui na 

universidade. o que faz é que, um grupo 

restrito de pessoas tenha que assegurar uma 

quantidade enorme de disciplinas. e de 

facto o o o problema é que não se faz 

investigação em part-time não é. quer dizer 

não é possível fazer assim, bom, segunda eu 

faço investigação, à terça e quarta dou 

aulas, à quinta faço gestão.  

MA;(riso) 

SPS; isto não é possível. 

MA; humhum. 
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SPS; há investigação todos os dias, tem que 

se ler todos os dias, tem que se manter 

actualizado todos os dias. e muitas vezes 

não há esta disponibilidade. quem fica 

muitas vezes a perder, obviamente se calhar 

é para alguns colegas o ensino, mas para 

outros é claramente a investigação. portanto 

no mundo ideal, . . . eu diria nós teríamos as 

pessoas que são muito competentes na 

investigação a fazer investigação, e a 

suportar a investigação do departamento. e 

as pessoas que são muito competentes a dar 

a aulas a suportarem as aulas. o grande 

problema é, eu penso nisto como director 

de curso, o grande problema é que 

normalmente quem é MUITO bom na 

investigação é também muito bom a dar 

aulas. 

MA; (riso) 

SPS; e portanto não conseguimos fazer esta 

separação.  

(interrupção) 

SPS; e portanto, eh no mundo ideal nós 

teríamos esta divisão mas de facto não 

conseguimos até porque enfim . . . porque: 

as pessoas também não -- isto teria uma 

série de outras implicações como deve 

imaginar. a progressão na carreira teria que 

ser pela valorização não apenas da 

investigação mas também pela valorização 

das aulas. eu acho que tem havido uma 

mudança muito clara de REGISTO. não é. 

hoje a progressão na carreira faz-se pela 

investigação. cada vez mais. e cada vez 

menos pela: . . . pela pela pedagogia, pela 

parte digamos lectiva, associada à carreira 

de cada um. não é. não é muito importante 

se eu dou bem as aulas, não é muito 

importante se eu dou MUITAS aulas, é 

importante é que eu publico muitos artigos, 

é imp- e portanto, há cada vez mais um 

desequilíbrio neste sentido. ou se quisermos 

um EQUILÍBRIO [neste sentido não é.] 

MA; [sim sim sim.] 

SPS; e portanto a gestão é praticamente 

irrelevante neste momento. ter ou estado ter 

estado envolvido em órgãos de gestão não é 

muito relevante para a progressão na 

carreira. claro (fala incompreensível) e 

portanto eu acho que há de facto cada vez 

mais esta ideia de que TEMOS QUE nos 

centrar é NA publicação. não é. temos que 

estar na investigação para p- para (palavra 

incompreensível) de publicar. e isto tem 

obviamente vai produzir obviamente alguns 

efeitos. 

MA; como é que classifica a sua ciência? a 

área em que trabalha.    

SPS; eu gostava de pensar a psicologia 

como uma ciência exacta. 

MA; humhum. 

SPS; aliás, nós pensamos -- nós nest- n- 

nesta escola, pensamos muito a psicologia . 

. . mais como uma ciência exacta do que 
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que como uma ciência humana. [com] 

MA; [humhum.] 

SPS; consequências muito claras para o 

nosso curso.  

MA; sim. 

SPS; isto é, o que nós -- por exemplo nós 

somos o único curso do país -- somos os 

únicos em muita coisa. 

MA; (riso) 

SPS; e isto não é BAIrrismo. é mesmo isso. 

nós somos o único curso do país em que a 

prova específica de acesso é 

MATEMÁTICA OU biologia. portanto, nós 

não temos alunos de humanidades no nosso 

curso há dois anos. portanto isto tem uma 

ideia muito clara. nós queremos alunos que 

tenham um tipo de pensamento. e que seja 

um pensamento que v- que decorra das 

ÁREAS científico-tecnológicas. 

MA; humhum. humhum. 

SPS; e portanto temos uma formação que: 

eu diria dentro de um ano, no primeiro 

ciclo, será uma formação CLARAMENTE 

básica. claramente básica no sentido de ser 

claramente biológica, metodológica, 

Elementar, no sentido de estudo dos 

processos mais básicos daquilo que é 

memória, e claramente laboratorial. 

estamos a fazer uma aposta muito clara na . 

. . na no desenvolvimento de laboratórios 

muito específicos. temos um grupo enfim, 

temos grupos fortes. 

MA; humhum. 

SPS; nós temos um grupo de investigação 

muito forte nas áreas básicas, quer na área 

das neurociências, quer na área dos 

processos elementares. e dentro dos 

processos elementares temos um grupo 

muito forte na área do comportamento 

animal. estudos com pombos enfim. e 

portanto um grupo que tem crescido, e que 

neste momento tem três pessoas muito 

conceituadas a trabalhar nessa área, e em 

breve terá . . .  uma quarta porque UM 

{nacionalidade} vem para portugal 

trabalhar connosco. e portanto há eh eu 

diria que há de facto uma . . . uma 

concepção de que a psicologia NA nossa 

perspectiva deve ser uma psicologia muito . 

. . muito orientada para a ciência, e por 

ventura um bocadinho menos orientada 

para a prática. claro que nós vamos 

continuar . . . a imaginar a ter as áreas de 

especialização todas, 

MA; humhum. 

SPS; mas queremos que um aluno [quando 

chega] 

MA; [sim sim sim.] 

SPS; à especialização pense de uma forma . 

. . eh . . . eu d- eu ia dizer mais racional. 

mas não é isso. pense de uma forma mais 

METODOLOGICAMENTE enquadrada. 

portanto uma pessoa que pense BEM . . . 

que pense bem e que pense de uma forma 
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metodologicamente enquadrada eu acho 

que é uma pessoa que pensa melhor. nós 

temos essa ideia, portanto temos procurado 

ess-. claro que isto tem consequências. e as 

consequências é que em vez de nós termos 

(2.1) mil duzentos e oitenta alunos a 

candidatarem-se ao nosso curso, só temos: . 

. . duzentos e dois, ou trezentos e dois, ou 

quatrocentos. não é. temos MUITO menos 

alunos a candidatar-se. mas não importa. 

temos uma média que passou de dezasseis 

ponto sete para catORZE ponto quatro. mas 

isso para nós não é relevante. o que é 

importante é que quem chega aqui chegue a 

pensar de uma determinada forma. 

MA; humhum. 

SPS; porque a seguir aqui faz o seu 

percurso. e portanto isto enfim foi uma 

decisão [de há dois anos claro] 

MA; [sim sim sim sim.] 

SPS; e mantê-mo-la. 
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SPS-3 

MA; eh acha que em portugal, há uma 

comunidade científica, ou há grupos de 

pessoas a trabalharem isoladamente? 

SPS; eh acho que há uma comunidade 

científica nas ciências exactas. 

MA; humhum. 

SPS; eh nas ciências humanas, eh ou 

sociais, enfim, como se queira chamar, eh 

acho que há enfim não há uma comunidade 

há várias comunidades. (riso) 

MA; humhum. 

SPS; para para manter a perspectiva do do 

dos grupinhos, e da -- e depois acho que há 

muitos grupos de pessoas a trabalhar. eh 

mas acho que apesar de tudo, nos 

aproximamos AGORA de uma comunidade 

científica. embora no campo específico -- 

estou a falar das ciências eh sociais. 

MA; sim. 

SPS; no campo específico da psicologia, eu 

acho que ainda somos grupos de pessoas a 

trabalhar. 

MA; humhum. 

SPS; na psicologia. 

MA; e acha que vale a pena ser cientista em 

portugal?  

SPS; eh eu acho que os cientistas não são 

em portugal. eu acho que os cientistas OU 

são, OU não são. 

MA; humhum. 

SPS; é no mundo. são no mundo. 

MA; sim. (riso) 

SPS; acho que o estar em portugal é um 

detalhe. porque 

MA; sim. 

SPS; uma pessoa que está em portugal, está 

hoje em portugal, está amanhã noutro sítio. 

MA; humhum. 

SPS; onde conseguir financiamento para o 

trabalho que queira fazer. 

MA; humhum. 

SPS; uma das características das cientistas é 

que são transnacionais. não têm 

MA; humhum. 

SPS; não têm . . . país. 

MA; humhum. eh qual é que acha que é o 

lugar da ciência, e dos cientistas, no mundo 

de hoje? 

SPS; eh (2.5) bom. isso tem várias 

respostas. obviamente que eu acho que eh 

EU ACHO que a investigação é 

fundamental. MESMO. e não acho isto . . . 

naquela coisa do do politicamente correcto, 

que eu acho que as pessoas acham. 

MA; humhum. 

SPS; aliás. eh uma história como a minha, 

MA; (riso) 

SPS; se tenho uma unidade de investigação, 

ouça lá, é porque me sai do pêlo! 

MA; (riso) pois. 

SPS; se eu não acreditasse nisto, não tinha 

uma unidade de investigação não é! 
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MA; (riso) sim. 

SPS; percebe? para mim uma unidade de 

investigação é um detalhe ABSOLUTO na 

minha vida! não é. um detalhe! quer dizer, 

que me consome HORAS infinitas não é. 

consome. e não me dá lucro nenhum! (riso) 

MA; (riso) eh pois. 

SPS; portanto não -- é mesmo a questão de 

de acreditar que que é importante, faz 

sentido, eh para para -- e é fundamental 

mesmo, nós termos -- a nossa relação com o 

conhecimento ser uma relação sistemática, 

fundada, eh em que se lida com a incerteza, 

assumidamente. 

MA; hum. 

SPS; eh e se deixa aquele esquema das 

verdades metafísicas, 

MA; humhum. 

SPS; que têm inundado a pseudociência que 

se faz não é. e portanto, eh neste sentido, eh 

quer dizer. não é possível conhecimento 

sem ciência. não -- 

MA; humhum. 

SPS; e e e portanto, sem investigação. 

porque aquilo que produz ciência é mesmo 

a investigação. 

MA; humhum. 

SPS; não -- isto para mim é tão básico, 

MA; (riso) 

SPS; que fico doente, como é que nin- as 

pessoas não percebem isso! 

MA; sim. 

MA; sim. há bocado falava da: arranjar 

financiamento, portanto de ser cientista é 

um onde se tiver condições. eh pegando na 

ideia das condições, qual é que acha são a 

as: . . . as condicionantes mais 

determinantes, para a actividade científica? 

se são essas económicas? se serão 

culturais? eh sociais? outras? 

SPS; não. eu acho que basicamente são 

mesmo culturais. 

MA; [culturais.] 

SPS; [não acho] que sejam -- porque acho 

que quem quer fazer ciência, acaba por 

fazer ciência com dinheiro sem dinheiro, 

enfim. 

MA; humhum. 

SPS; provavelmente há áreas, em que isto 

não é verdade não é. 

MA; humhum. 

SPS; mas nas ciências eh: -- sei lá. eu passo 

a vida a gozar. porque eh enfim, nós não 

sabemos o que é que aconteceu àqueles 

biliões de de de . . . que foram usados para 

fazer aquela experiência. como é que aquilo 

se chamava? que era reproduzir o big bang. 

eh que foi um grande flop! (fala 

incompreensível) uma experiência que 

custou MILHÕES não é. mesmo aqui, você 

tem os biólogos, que gastam MILHARES, 

eh para ter enfim uns aparelhómetros, não 

é. 

MA; sim. 
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SPS; e depois nas ciências eh humanas, 

MA; (riso) 

SPS; quer dizer, ora inventamos para ter 

uns aparelhómetros, e aquilo parecer -- 

acho que há uma visão muito . . . das 

ciências exactas. e é quase como se 

houvesse uma depreciação de do trabalho, 

que no fundo não tem que ver com . . . com 

LABORATÓRIOS, 

MA; humhum. 

SPS; não é csi está a ver. 

MA; sim. 

SPS; acho que há muito uma visão csi da 

ciência, e da -- e é preciso umas maquinetas 

para fazer umas coisas. eh e e portanto acho 

que há áreas em que provavelmente, a 

questão do do da existência de dinheiro é 

fundamental. agora, eu acho que quem quer 

fazer experimentação, e quem quer fazer eh 

investigação, arranja sempre maneira de 

fazer não é. eh . . . agora a qualidade 

obviamente, e a dimensão -- portanto a 

dimensão e a qualidade, a quantidade e 

qualidade, obviamente fica sempre 

afectada, 

MA; humhum. 

SPS; pelo facto de não haver boas 

condições materiais. mas isso é verdade 

para tudo na vida não é! 

MA; sim para tudo. (riso) como é que 

classificaria a sua ciência, num quadro geral 

de todas as ciências? 

SPS; eu acho que é básica. 

MA; humhum. 

SPS; eh aliás isto também é uma coisa que 

também não percebo que eu não percebo 

como é que não entra pelos olhos adentro! 

(riso) 

MA; (riso) 

SPS; eh de uma maneira geral chama-se 

ciências básicas, às ciências que têm que 

ver com enfim, a física, a química. eu não 

consigo perceber, como é que, o 

protagonista da acção, que é o homem, não 

tem uma ciência básica! (riso)  

MA; humhum. 

SPS; porque há sempre enfim, a 

manipulação do experimento, a percepção 

do experimento a percepção do 

experimento. quer dizer, se nós não 

MA; humhum. 

SPS; sabemos sobre o indivíduo, 

MA; pois. 

SPS; como é que queremos sobre o 

produto? eu acho isso extraordinário! e de 

facto somos muito mais ignorantes sobre o 

protagonista, que de- o que faz o desenho 

da investigação, e eh do que propriamente 

sobre outras coisas fora disto. o que eu acho 

uma coisa absolutamente extraordinária não 

é! 

MA; sim sim sim. 

SPS; porque a maneira como se lêem os 

resultados, obviamente, é a partir 
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DAQUELE sujeito não é. 

MA; humhum. claro. 

SPS; o 

utro sujeito leria de outra maneira não é? 

MA; sim. 

SPS; portanto eu fico -- eu acho 

extraordinário como é que -- acho que uma 

psicologia É uma ciência básica ponto. 


