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Gonçalo Velho 

A
o longo do debate sobre a endoga-
mia na política, têm surgido várias 
referências à endogamia académica. 
Parecemos atravessar uma fase de 

denegação, em que todos agimos no célebre 
“je sais bien, mais quand même”. A questão 
está no preço que o país paga com esta situa-
ção, sendo que está além do mero escândalo 
mediático.

Sejamos honestos, não foi por acaso que 
quem domina os estabelecimentos de ensino 
superior reagiu com tamanha intransigência 
à hipótese de integração dos investigadores. 
E como também é fácil de perceber, a ideia de 
que os investigadores devem ser integrados 
noutro local que não a universidade está de 
acordo com um corporativismo não baseado 
no conhecimento, mas sim em “conheci-
mentos”.

O panorama atual das nossas universidades 
assemelha-se à caricatura que é feita do signo 
Escorpião: fechamento, grande interesse 
pela intriga, proteção completa dos poucos 
que considera próximos, que se transforma 

rapidamente num corte e/ou ódio visceral a 
tudo o que possa ser interpretado (ainda que 
imaginariamente) como traição.

Dentro das possibilidades do zodíaco, seria 
mais interessante que passássemos para 
o pragmatismo intenso de Capricórnio, a 
organização e planeamento de Virgem, ou 
a racionalidade altruísta e social de Aquário.

Como sou pouco crente em horóscopos, 
sugiro que se possa operar esta transfor-
mação através das nossas ações, pelo que 
deixo aqui a sugestão para um exercício 
de coragem que é abordar diretamente o 
problema de clientelismo e nepotismo nas 
nossas universidades. 

Dado que estamos num momento de avali-
ação do Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior e de produção de uma Lei da 
Ciência, é imperativo introduzir mecanismos 
que institucionalizem uma arquitetura assen-
te na transparência e na democracia e que 
combatam o problema que todos sabemos 
existir, mas que parecemos escolher ignorar.

É essencial uma ação mais ativa e eficaz dos 
reguladores (incluindo sobre os concursos 
de admissão), o desenvolvimento da trans-
parência, com instrumentos que permitam 

o acompanhamento e análise pela sociedade 
civil (com estatísticas permanentemente 
atualizadas e pormenorizadas) e o reforço 
dos mecanismos de equilíbrio interno, inclu-
indo um redesenho dos órgãos para permitir 
a mais ampla democracia e participação (o 
melhor remédio perante autocracias).

Ideias não faltam para conseguirmos mate-
rializar esta ambição, tal como vimos recente-
mente no CCB, no Fórum do Ensino Superior 
e Ciência. Aliás, o Fórum foi exatamente a 
prova da capacidade produtiva e criativa ine-
rente aos agentes, sendo fundamental abrir 
as portas da universidade para esta mudança 
participada (ou seja, a verdadeira inovação). 
A insistência dos participantes do Fórum na 
palavra alterar é sintomática.

Como é óbvio, este desígnio só será alcança-
do quando permitirmos a entrega das nossas 
universidades a criadores e investigadores 
(ou será que as nossas universidades os te-
mem?). Isto significa o seu enquadramento 
nas carreiras, até para que possam participar 
em igual direito nos processos de decisão.

Não é possível valorizar o conhecimento 
sem valorizar aqueles que o produzem, dan-
do-lhes condições para que possam efetiva-
mente produzir.  

Permitam-me assim terminar com uma 
pequena sugestão de leitura, através do exce-
lente “The Value of Everything”, de Mariana 
Mazzucato. É que quem sabe ainda consegui-
remos mesmo inovar, alterando finalmente 
as organizações que devem ser produtoras 
de inovação.
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