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I Investigação:
a construção
doconhecimento
CarlosFiolhais*
(ProÍessor
deFísica
daUniversidade
deCoimbra)

ãã Ï*etras

0 sociólogoAntónioBaíretoexpôshá poucotempo no jornal
"Público",paramelhoras contrariar,
algumasideiasfeitassobreo
ensinoqueinfelizmente
estãodemasiado
difundidas
emportugal.
Uma
delasé que "a universidade
existeparaensinar".Logohouveum
professordo secundário
que, admiradíssimo,
lhe saiu ao caminho
interrogandese
e interrogandonos,
com uma ignorância
extrema:
"Masparaquemaisé quepodeservir?"
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A culpada suaignorância
poderánãosersó dele.Seráobviamente
tambémda universidade
ondedeveter andadopelomenosquarro
anos,tempoesseque,pelosvistos,nãofoisuÍiciente
paraterreparado
podiaao menoster lidoos
na primeira
funçãodessaescolasuperior.
paramelhorpreparar
livrosdequemcriticava,
a suacrítica.Seo tivesse
que AntónioBarreto,no seu livrode 1992, na
feito,teriareparado
"0s Silêncios
Editorial
Estampa,
do Regime",
faziasobressair
a
construção
do saber:"AsUniversidades
portuguesas
semprefizeram
sobressair,
entretodas,a funçãoprimordialdo ensino.lsto, em
detrimento
doquedeveria
sero seuprincipal
objectivo:
o conhecimento. 0u, noutraspalavras,
a aquisição,
o desenvolvimento,
a círticae a
renovação
(...)Consagrado
do conhecimento.
o primadodo ensino,
termoscomo'cientista'ou 'investigador'têm
poucousonasnossas
escola,ao contrário
de 'docente'na suamaisredutora
visã0.,,
outrosautores,de outrasáreas,comoo matemático
JoãoQueiró,
disseram
o mesmoporoutraspalavras:
"Auniversidade
é umsítioonde
seestuda.Nãoé umsítioondese ensina,muitomenosumsítioonde
seavalia,
muitomenosaindaumsítioondese passam
diplomas.,,(,,A
Universidade
Portuguesa
- UmaReflexão",
Gradiva,
1995).
Essafunçãoprimordial
da universidade
nãoé nova.Foienunciada
peloalemãoúri Hümboldt
no sécutôXÌX:-aúiúê'ÈiOãde
servepara
paradisseminar
investigar,
culturae, só depois,paraensinar.Estas
missõescontrastam
com a funçãoexclusiva
da universidade
como
escolade formaçãoprofissional,
comoaconteceu
na ldadeMédia
quandoas faculdades
principais
ou únicaseramTeologia,
Cânones
(Direito)
e Medicina.
Modernamente
acrescentase
àtrilogiade
Humboldt
a prestação
de serviçosà comunidade,
a qualporvezesse fazcom
prejuízo
da criaçãode saberou da difusãode cultura.
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economiaque foi "dean" da Faculdade
de Artese Ciênciasda
Universidade
de Harvard,
em Boston,e autordo interessante
livro
"University:
AnOwner's
Manual"(Norton,
1990),mesmonosEstados
quetemas melhores
Unidos,
universidades
do mundo(comoprecisa
mentea de Harvard),
só poucosproÍessores
universitários
sãoinves"research
tigadores.
Naschamadas
universities",
todosos professo
peloseucunhuressãoinvestigadores,
sendoescolhidosjustamente
quese preze,emprimeiro
Numauniversidade
lugarcriase,constrói- lo de investigaçã0.
Mas,em muitos"community
colleges",
os profes
se saber.Se assimnão fosse,o ensinoaí professado
seriabem
profissionais,
quepoucaou nenhusoressãosimplesmente
docentes
precário.
Ensinar-ssiam
monotona
e acriticamente
sempreas meg
maideiaterãosobreo queé investigar.
EmPortugal
nãoháaindabons
que só ensinenãomereceesse
masmatérias...
Umauniversidade
"rankings"
de universidades,
mas,quandoos hower,essadestrinça
nome:deveantesser chamadaliceusuperior.0 pobrecírticode
serádecertofeita.
Barretodeveter andadonumliceusuperior,meroretransmissor
de
formador(formador?
talvezmelhorinformadofl
@nhecimentos,
de
Segundo
muitosalunosnão se podefazertudq bemao mesmo
pessoasquepoucaspossibilidades
terãode criaralgode original.
tempo.Se se for um bom investigador,
não se podeser um bom
professor.
E, se se for um bomproÍessor,
nãose podeser um bom
A investigação
consisteprecisamente
naconstrução
denovosaber, investigador.
Se há tempopãraumacoisanãohaveráparaa outra.
Podefazer-se
uminquérito
sociológico
e perguntar
à população
o que
pergunta
paraumaluno
Rosovsky
entãoqualpoderásera motivação
é investgar.
Paraalguns,as quesó andaram
numliceuou numliceu ingressar
que é comoquemdiz numa
numa"iesearchuniversity",
superior,investigarserá talvezsinónimode ler. De facto, quem verdadeira
universidade.
E dá a resoosta,
investiga
(estáequivo
lê muito.Maslernãoé sinónimo
de investigar
cadoaqueleprofessor
universitário
a quemperguntaram
se investiga
EstaÌaõss sãotrÈ:
quesó investigava
parapreparar
va e querespondeu
o suficiente
as
suasaulas).Talvez
outrosassociem
a investigação
à pesquisa
crimiquetambémconstróio
1) Maioroptimismo.
Porqueum professor
porinvestigador. conhecimento
nal.0 agenteda Judiciária
é vulgannente
conhecido
queé possível
Eleaoredita
é umoptimista.
sabere faz
quea anterior. porisso.É umapessoanaturalmente
Talvez
estaacepção
estejemaispróxima
daverdadeira
curiosaa respeitodo mundoe
quãndodescobre
Sherlock
Holmes,
o autorde umcrime,estáaÍinala
porissomaisinteressante
paraos seusalunos.Napeça"Jacques
Le
'íazeralgo parecidocom a tarefa de um investigador
cienÍrficona
queDiderot
Fataliste",
escreveu
e queKundera
reescreveu,
alguém
diz
medidaem queestáa descobrir
algoqueantesnãose sabia.
que "estátudo escritolá em cima".ora, paraum
repetidamente
pode
invest'rgador,
nãoestátudoescritolá em cima:pelocontrário,
de investigação?
Podeir-sea um
Qualé entãoumaboadefinição
aindaescrever-se
bastantecá em baixo...
bomdicionário.
Investigar
ê realizar
uma"pesquisa
crÍticae sistemâ
quesedestinaa rerer
tica,combaseporexemplo
naexperimentação,
2) Menorenfenujamento.
Umprofessor,
umavezatingido
o topoda
conclusões
aceitesà luzde factosnovos.'
caneira,
tendea enfem.{ar
à medidaquevairepetindo
mecanicamente
"Reverconclusões
aceitesà luzde factosnovos",repitasepara as mesmasmatérias.
Maso mesmonãose passacomuminvestig+
esclarecimento
dosquepensamqueinvestigar
é simplesmente
lero
dor,quetem sempreproblemas
novosem quepensar,locaisnovos
quealguémescreveu.
onde ir e pessoasnovasparaconhecer.Fugindoao tédio, escreve
artigose fiequentacongressos.
0 romancistaingês DaúdLodgediz
Éevidentequeinlrestigar
nãoé tarefafácil.Seo fosse,todaa gente justamente
queastrêstecnologias
quemudaram
a universidade
foram
seria investigadora,
Conformenotou HenryRosovsky,professorde
a fotocopiadora,
o telefonee o aviãoajacto.
11 de Abrilde 2001

3) Menorprobabilidade
deenonaescolha.
Embora
sejadiÍrcilmedir

t'
pedagógica
(podemedir-se,
porexemplo,
a produtividade
o<desempe
nhodocente
distribuindo
uminquérito
aosalunos,masesseprocesso
é falível),
é relativamente
fácilmedira produtiüdade
cienírfica:
basta
atentarno númerode "papers",impactodas respectivas
revistas,
númerode citações,etc. É menosprovávelcometerum erro ao
contrakrum professor
universitário
atendendo
ao seucurírculo
cien
tíÍÌcodo queao seucurículopedagógico.
Claroquea investigação
é
hojeumdesporto
ondenãose respeitam
algumas
regras(osossegado
Dr.Anowsmith,
de SinclairLewis,nãoé comparável
aoscompetitivos
personagens
dolivro"ADuplaHélice",
deJamesWatson),
mas,apesar
de tudo,as normasna avaliação
científica
sãomaisclarasdo queas
pedagógrca.
de qualquer
avaliação
0 matemático
alemãoDavidHilbeftexprimiulapidarmentre
numa
fórmulaoptimistao idealda investigação
científica:"Wir muessen
wissen.Wirwerdenwissen."Temosde conhecer.
Havemos
deconhe
cer.Conhecer
é ao mesmotempoumaobrigação
e umaesperança.
E
essaobrigação
e essaesperança
estãona essênciâ
da universidade
mooerna.
UVR(B PARASABER
MAIS
do Regime",
Estampa,
-AntónioBaneto,"OsSilêncios
1992.
Aeducação
superior
é umdosmaiores
silêncios
doregime
democrâ
tico.Quebrando
essesilêncio,Banetovemdefendendo
o primado
da
funçãode investigação
da universidade.
Retomade restoa tesede
OrlandoRibeiro,paraquemo professoruniversitário
tinha de ser
tambémum investigador.
Portuguesa:
- JoãoFilipeQueiró,"A Universidade
UmaReflexã0",
Gradiva,
1995.
Pequeno
lMo que passou,comoo anterior,algodespercebido.
É
quetemose asqueremos,
umareflexão
lúcidasobreas universidades
a queos anossubsequentes
ao da suavindaa lumesó vierama dar
razão.
tcailos@teol.frs.nc.fi
lrttp://nautlltts.frs.uc.ptz-cfrolhab
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