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0 FINANCIAMENTO DA FORMACAO TECNICA SUPERIOR. 

ALGUMAS REFLEXOES NO AMBITO DA ECONOMIA DA EDUCACAO 

A. Simoes Lopes(*) 

«Os recursos humanos constituem hoje a base da riqueza das 
nac;:6es. Um pais que se revele incapaz de desenvolver as aptid6es 
e o conhecimento do seu povo, e de os utilizar de forma efectiva, 
sera incapaz de desenvolver o que quer que seja.» (Harbison, 1973.) 

«Numa sociedade em desenvolvimento a universidade tem de 
se empenhar prioritariamente na soluc;:ao dos problemas concretos 
e deve entregar-se ao servic;:o de objectivos humanisticos; [ ... ] 
deve, em suma, empenhar-se em tudo quanta contribua para o al
cance da igualdade, da dignidade, do desenvolvimento humanos.» 
(Nyerere, 1966.) 

1 - Enquadramento geral 

Ao propor-se-nos um tema, os habitos do offcio levam-nos invariavel
mente a procura da sistematizac;:ao e ao desenho do enquadramento. Os 
mais pragmaticos - ou talvez melhor, os mais exageradamente pragmati
cos _:_ veem al materia para alcunhar a abordagem de te6rica, quando nao 
de academica, no sentido pejorative com que tao regularmente se carrega 
a expressao; e menosprezam-se assim as virtudes mais do que potenciais 
que sempre tem o situar da problematica, o precisar dos conceitos, o inter
ligar dos elementos, o tentar a generalizac;:ao que permita ir alem do caso 
concreto em presenc;:a. 

Recuso-me fugir a sistematizac;:ao, como nao posso deixar de delinear 
o enquadramento. Apenas nao o farei de forma alongada; ate para ter 
tempo suficiente para expender as reflex6es que o tema especlfico me su
gere. 

A sistematizac;:ao que proponho tera tudo de ortodoxa e fica na depen
dencia do enquadramento tematico: a formac;:ao tecnica superior e forma
c;:ao tecnica. e e formaqao, e a sua discussao ha-de caber na area hoje 
bem definida da economia da educaqao; mas esta tem o seu espac;:o na 
economia dos recursos humanos, cujo enquadramento mais geral, que e 
importante explicitar, eu situ a rei na problematica do desenvolvimento; e o 
desenvolvimento, e bam nota-lo, e, em si mesmo, conceito que, par mais 
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vasto e diversificado, par mais rico e par mais ultimo, transcende qualquer 
conceito de crescimento ainda que adjectivado; como cibviamente trans
cende o campo demasiado restrito, demasiado parcelar, da economia. 

Para alem de tudo isto, a sistematizac;ao a propor nao deve · ignorar a 
experiencia adquirida, a propria evoluc;ao dos conceitos, o evolver dos pro
cesses de abordagem. · Nao recuarei, pois, em apontar as interligac;oes e, 
sem a pretensao de trac;ar bosquejos hist6ricos da evoluc;ao do pensa
mento (e da acc;ao) neste campo, terei par referencia alguma experiencia 
passada. 

0 esquema de reflexao sera liminarmente simples: partirei da dis
cussao dos objectives e, sem aprofundar 8; analise da situac;ao que todos 
conhecemos razoavelmente, procurarei chamar as atenc;6es para aspectos. 
da «estrate·gia» a trac;ar, que passa pela concepc;ao de desenvolvimento, 
peta economia dos recursos humanos, pela economia da educac;ao. Desta
carei, obviamente, o financiamento. 

2 - A questio previa dos objectivos 

Sou dos que pensam que a realidade e demasiado complexa para que 
algum dos seus aspectos possa ser atacado isoladamente com probabili
dade de sucesso razoavel. As «coisas» estao todas interligadas; e, se ja e 
precario toma-las de forma sectorializada quando as preocupac;6es se limi
tam a analise, muito mais precario sera considera-las dessa forma quando 
se ponham intenc;6es de correcc;ao, de intervenc;ao em geral, de polftica, 
em suma. E que, se na analise' o risco de ficar pelos sintomas pode por 
vezes disfarc;ar-se, em polftica ele e insofismavel, particularmente quando a 
analise crftica e o controle se admitam, como tem de admitir-se, partes 
integrantes do processo de intervenc;ao. E entao que se considera indispen
savel recuar (ou avanc;ar?) dos sintomas as causas; como entao nao podem 
deixar de ponderar-se as interacc;6es da mais variada ordem, muitas de 
caracter retroactive, tambem de fndole pluridisciplinar, sem duvida de natu
reza locativa: o tempo e o espac;o tudo caracterizam na diversidade, tudo 
condicionam. Acrescenta-se complexidade a polftica considerando-os, mas 
nega-se-lhe validade ignorando-os ou, simplesmente, menosprezando-os. 

Naturalmente, faz todo o sentido valorizar as abordagens sistemicas: 
lembrarei que as «coisas» valem por si, pelas suas caracterfsticas, pelos 
seus atributos; nao valem menos pelas relac;6es de interdependencia que 
estabelecem. 

Vem tudo isto a prop6sito da palavra «economia», dos aspectos eco
norriicos, sabre que nao podemos deixar de deter-nos no que respeita a 
formac;ao de quadros tecniccis, tema central das nossas preocupac;6es de 
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hoje, neste Cicio de Comemora<;:6es do Cinquentenario da Universidade 
Tecnica de Lisboa. E vem a prop6sito porque serei levado a propor que as 
reflex6es a fazer transbordem o quadro da economia, que e demasiado 
restritivo, e se situem no quadro social, globalizante. A forma<;:ao de tecni
cos, que obviamente nao e fim em si mesma, deve ser orientada par ob
jectives de ordem social geral ou, pelo menos, de ordem s6cio-econ6mica, 
expressao que podera ser, no entanto, um pouco limitadora tambem. Nao 
par objectives de ordem econ6mica, apenas, como muitas vezes simplista
mente se admite, porque tambem os objectives econ6micos nao podem ser 
fim em si mesmos, sempre se subordinando a _preocupa<;:6es mais vastas, 
de ordem mais elevada, mais complexas naturalmente, em que os aspectos 
econ6micos intervem com outros mas nao tem necessariamente de se so
brepor a todos os outros. Afinal, em todas as circunstancias, e o desenvo/
vimento que importa; na sua defini<;:ao intervirao sempre coordenadas de 
natureza econ6mica, sem duvida, mas entre outras; no seu alca11ce utilizar
-se-a a economia, a sua evolu<;:ao controlada, como instrumento, como um 
dos meios, raramente (se e que alguma vez) como fim. 

Sera interessante de resto salientar que, se. em termos conceptuais 
uma tal questao pode gerar controversia, nao a gerara certamente em ter
mos operatives, mesmo tendo em aten<;:ao que se trata da forma<;:ao de 
tecnicos e nao da forma<;:ao de recursos humanos em geral. Poderia, com 
efeito, argumentar-se que a forma<;:ao tecnica interessa directa e prioritaria
mente as necessidades da economia; mas, par um lado, ela nao se prende 
apenas as necessidades da economia da produ<;:ao, no sentido da eco
nomia dos sectores produtivos, porque a economia dos servi<;:os faz pender 
sabre ela, cada vez mais, parcelas significativas das necessidades totais; 
par outro lado, nao ha necessidades autonomamente derivadas de aspectos 
econ6micos, pais as necessidades «econ6micas» · ficam sempre na depen
dencia dos nfveis de desenvolvimento. Entao, se fosse possfvel exprimir a 
necessidade de tecnicos em termos imediatos a partir das necessidades da 
economia, sempre haveria que definir o nfvel das carencias em termos so
ciais mais gerais, no quadro dos objectives; e, quando se passasse operati
vamente a avalia<;:ao das necessidades de tecnicos, nao poderia dispensar
·se a defini<;:ao das metas de desenvolvimento social, questao que ha cerca 
de vinte anos levantava controversia aquando de um exercfcio pioneiro que 
a escala dos parses mediterranicos se levava a efeito com Portugal, de 
cujo grupo de trabalho fiz parte (PRM, 1963). 

Par tudo isto, entendi dever situar estas reflex6es no ambito do desen
volvimento. Farei tamb8m par inseri-las no quadro geral dos recursos hu
manos, embora as preocupa<;:6es de sistematiza<;:ao e o fatalismo de ape
nas podermos abordar parcialmente o problema levem a situa-lo no campo 
relativamente bem delimitado da economia da educa<;:ao, de que devere
mos, no entanto, nao hesitar em sair sempre que se afigure justificado. 

Detenhamo-nos um pouco, em primeiro Iugar, sabre a questao do de
senvo!vimento. 
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3 - A problematica do desenvolvimento 

A minha concep<;:ao de desenvolvimento leva-me a identifica-lo com 
urn estadio organizativo da sociedade caracterizado pela existencia de 
acesso real da popula<;:ao - de toda a popula<;:ao, onde quer que viva -
as oportunidades do nosso tempo, nelas destacando o emprego e os bens 
e servi<;:os associados com ele a satisfa<;:ao das necessidades basicas. 

Desde logo, destacaria nessa concep<;:ao a popula<;:ao como elemento 
soberano; destacaria tambem as oportunidades, os bens e os servi<;:os legi
timamente inclufveis naquelas neces"sidades e destacaria ainda a acessibili
dade, elemento operativo objectivavel capaz de, pelos seus nfveis, determinar 
a referencia<;:ao dos nfveis de desenvolvimento. 

As pessoas e as necessidades nao deveriam entrar de forma diversifi
cada na defini<;:ao dos padr6es de desenvolvimento, pois, se as necessida
des sao b8.sicas, e porque vern ja associadas a padr6es mfnimos, a limia
res que deveriam ser respeitados e observados em todas as circunstancias. 
Com efeito, nao se aceita discutir o direito ao emprego, a alimenta<;:ao, a 
saude, a educa<;:ao, a habita<;:ao; aceitar-se-a, quando muito, discutir OS 

nfveis de acessibilidade, diferentes em termos de rendimento e em termos 
sociais, enquanto a sociedade permanecer injusta e desigual, e diferencia
veis em termos ffsicos (em termos de distancia, por exemplo), ja que algum 
grau de concentra<;:ao tera de esperar-se sempre em rela<;:ao aos equi
pamentos, assim se exigindo mais de uns indivfduos do que de outros em es
for<;:o de mobilidade. No entanto, mesmo a mobilidade tern de ser encarada 
como possfvel dentro de limites bern definidos, ja que nao devera esperar
-se que sejam as pessoas a deslocar-se sempre para onde esta o de
senvolvimento, devendo este ser deslocado tambem para onde estao as 
pessoas; e tudo isto porque, se os indivfduos forem obrigados a usar da 
mobilidade para alem de «alcances» comportaveis, correr-se-a o risco de os 
beneffcios marginais da migra<;:ao, que aparecem psicologicamente crescen
tes com a distancia uma vez vencido o «atrito» a migra<;:ao, ultrapassarem 
significativamente os custos marginais ainda que crescentes, caso em que 
o estrangeiro, por exemplo, podera ser procurado preferencialmente. 

E a questao da polftica de recursos humanos que afinal fica em causa. 
As carencias do desenvolvimento nao podem ser vistas apenas em ter
mos globais, que escondem grande diferencia<;:ao, e urn mfnimo de desa
grega<;:ao espacial sera requerido. E onde ainda esta a popula<;:ao (e outros 
recursos, nomeadamente r'laturais) que hao-de avaliar-se as necessidades 
de oferta de oportunidades e de oferta de bens e servi<;:os basicos. Nao 
pode esperar-se que seja continuadamente a procura a deslocar-se, por
que daf derivam custos sociais elevados e custos econ6micos: 

a) de subaproveitamento de recursos nas regi6es de drenagem; e 
b) de congestionamento nas regi6es de destino. 
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Acreditando·se que o emprego seja tao necessaria a sobrevivencia 
digna e emancipada do ser humano quanta a saude e a alimentac;:ao sao 
necessarias a sua sobrevivencia ffsica, parece que e em termos espaciais 
que os problemas devem ser considerados e as necessidades satisfeitas, o 
que implica maior pormenorizac;:ao, maior diversidade e maior complexidade 
na avaliac;:ao das necessidades. 0 apetrechamento tecnico, nomeadamente 
em relac;:ao aos recursos humanos, tem de se lhes adequar, nada garan
tindo que o esteja no momenta presente, antes se duvidando efectivamente 
disso, ja que os (grandes) centros de formac;:ao sao particularmente sensibi
lizados pelos ambientes que lhes sao pr6ximos, ambientes tfpicos das eco
nomias «modernas)) com dominancia do sector urbana-industrial que en
sombra outras realidades de economias «tradicionais)) nao menos ricas e 
importantes. Essa adequac;:ao insatisfat6ria gera necessariamente custos, 
mesmo econ6micos: 

a) de subaproveitamento de recursos e de carencias permanentes 
e cr6nicas nas zonas atrasadas, que se reduzem apenas 
pela desistencia e fuga que outra coisa nao e a drenagem 
dos seus recursos humanos; 

b) de subaproveitamento ainda, e desemprego, nas regi6es onde a 
formac;:ao dos recursos humanos tem Iugar privilegiado, ja 
que a adequac;:ao da oferta a procura, por nao pla
neada, s6 por acaso acontecera no processo e as pr6-
prias migrac;:6es a dificultam ate porque actuam desfasada
mente; 

c) de medidas tantas vezes erradas a canter o crescimento 
do numero de quadros a formar (numerus clausus, por 
exemplo) quando para eles no mercado proximo escasseia 
a procura, embora as necessidades persistam insatisfeitas 

. noutras areas e nao se enverede para o ajustamento da 
oferta as carencias efectivamente sentidas. 

Eu gostaria de tirar daqui uma conclusao: a formac;:ao, mesmo a for
mac;:ao de tecnicos, e de tecnicos superiores, deve guiar-se por objectivos 
de desenvolvimento com dominante social; e esses objectivos tem de ser for
mulados de maneira apropriada a diversificac;:ao do tecido espacial em fun
c;:ao das pessoas, dos seus problemas, da sua localizac;:ao. Eu diria ainda, 
de outra forma, que me preocupa pouco a procura agregada quando quero 
resolver os problemas concretos. Se o desenvolvimento se afere pela aces
sibilidade das pessoas, onde quer que residam, aos bens e servic;:os basi
cos e as oportunidades do nosso tempo, entao a criac;:ao dessa acessibili
dade ou a necessidaae da sua melhoria, nos aspectos a que a formac;:ao 
tecnica pode dar resposta, passa por uma analise desagregada capaz de 
permitir a explicitac;:ao clara das carencias formativas. Restara entao orga
nizar a 'oterta para lhes dar satisfac;:ao adequada. 
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E permitir-me-ia ainda refor<;:ar um aspecto desta conclusao, embora 
admita que tenha ficado suficientemente explicitado: a procura nao vai de
pender apenas de factores de ordem economica, porque outros com envoi
vente maior a vem determinar. 0 desenvolvimento que se pretende e de
senvolvimento social, que tem de se aproveitar do progresso economico 
como instrumento, como meio, e apenas nessa condi<;:ao. 

4 - Os recursos humanos na perspectiva do desenvolvimento 

No campo das palavras, dos conceitos, e diffcil que se gere controver
sia sabre o Iugar do desenvolvimento como fim ultimo a perseguir. Quando 
se passa dos conceitos as decis6es de polftica, ja a controversia surge 
porque a ac<;:ao para o desenvolvimento passa entao a avizinhar-se e e em 
regra inconciliavel com os interesses do crescimento economico: repare-se 
que o desenvolvimento traz consigo preocupa<;:6es de controle do cresci
mento e vai valorizar objectivos como a justi<;:a, a igualdade, o equilfbrio, 
normalmente conflituosos com o proprio crescimento. De outro modo: o 
crescimento como objectivo, entregue a si mesmo, desencadeia quase ne
cessariamente a desigualdade, o desequilfbrio, a injusti<;:a; e, como isso e 
facilmente demonstravel, passa entao a argumentar-se que nao pode dis
tribuir-se o que nao se produz, sendo, portanto, indispensavel produzir 
primeiro para distribuir depois, argumenta<;:ao que nao pode facilmente apo
dar-se de falaciosa, mas que pode servir apenas para se instalar o cresci
mento como fim sem curar de discutir o que .. se produz, como se produz, 
onde se produz, como se so a produ<;:ao interessasse. Pode assim conce
der-se facilmente que o desenvolvimento seja objectivo de Iongo prazo des
de que nao se defina operativamente esse objectivo, para -se ficar na de
pendencia da evolu<;:ao de sucessivos curtos prazos, sem orienta<;:ao, sem 
linhas de rumo, sem controle. 0 Iongo prazo vai-se entao adiando sucessi
vamente, adiando-se assim a possibilidade de organizar o curta prazo para 
objectivos coerentes. 

Na optica do desenvolvimento a riqueza esta no indivfdi.Jo, na sua 
emancipa<;:ao como ser livre, digno, superior, liberdade e dignidade que sao 
inconciliaveis com assimetrias marcadas, sempre injustas. Na optica do de
senvolvimento it:~teressa naturalmente prbduzir, mas nao produzir onde quer 
que seja, nem o que quer que seja, nem talvez para alem de certos limi
tes, porque todos os recursos sao escassos e alguns se podem considerar 
mesmo verdadeiros bens de capital e porque a produ<;:ao como fim subverte 
a escala de valores, perverte-a, ao determinar a necessidade de cria<;:ao· 
de estados de carencia permanente, ainda que artificiais, em rela<;:ao aos 
bens e servi<;:os materialfsticos; e tem de ser assim, porque so os estados 
de carencia podem alimentar a procura imprescindfvel para que a produ<;:ao 
apare<;:a justificada. Na optica do desenvolvimento, a emancipa<;:ao digna, 
humana, livre, saudavel, culta do indivfduo sao os fins e, como dignidade e 
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desigualdade sao contradit6rias, a afluencia material de uns quantos deve 
ser sacrificada aos nfveis dignos de todos, o que determinara o primado da 
distribui<;:ao sabre a produ<;:ao, em termos de fins. 

lsto, que nos leva a emancipa<;:ao do indivfduo, leva-nos, na perspecti
va da economia dos recursos humanos, a privilegiar a optimiza<;:ao de tais 
recursos no Iongo prazo; e leva-nos tambem, nos prazos mais curtos, a 
privilegiar sempre os gastos tendentes a sua valoriza<;:ao, porque ate na · 
6ptica do crescimento eles vem justificados. As despesas com o enriqueci
mento dos recursos humanos sao efectivamente gastos de investimento e 
investimento altamente reprodutivo, tanto mais reprodutivo quanta mais po
tencialidades se criem no factor humano. 0 capital e us recursos naturais 
sao factores passivos da produ<;:ao enquanto o ser humano, que acumula 
capital, que explora os recursos naturais, que constr6i as organiza<;:6es so
ciais, econ6micas e polfticas e leva par diante o desenvolvimento, e agente 
activo da produ<;:ao (Harbison, 1973, p. 3). 

Que mundo de transforma<;:6es se operou (ou devia ter operado) a par
tir do momenta em que vinga tal concep<;:ao! Gastar em habita<;:ao, na 
saude, no ambiente, na educa<;:ao e investir, porque dos gastos e sempre e 
indubitavelmente de esperar reprodutividade futura; a satisfa<;:ao do indivf
duo, quando assenta em raz6es de saude, de cultura, de bem-estar espiri
tual em geral, em si mesmas tidas como objectives, interessa ainda na 
6ptica do investimento vista que e reprodutiva, se nao directa, pelo menos 
indirectamente, vista que cria estados de consciencializa<;:ao propfcios a 
multiplica<;:ao (e acelera<;:ao) do progresso, mesmo do progresso econ6-
mico, embora tudo isto repouse pesadamente sabre a questao dos valores, 
como e 6bvio. 

Mas, ainda assim, nao simplifiquemos demasiado o que tem de ser 
vista em globalidade: o problema do investimento em recursos humanos 
nao e apenas o problema do investimento na forma<;:ao educacional do in
divfduo. Tudo continua interligado. Nao tenha ele uma habita<;:ao condigna, 
nao disponha ele de emprego que o conven<;:a de ser util a comunidade, 
sofra ele de carencias alimentares ... , que resultados podem esperar-se do 
esfor<;:o a fazer pela via do ensino? 

De todo o modo, em termos financeiros, a concep<;:ao do ensino como 
investimento havia de produzir frutos, porque · mesmo as administra<;:6es 
mais conservadoras teriam de admitir que passava a ser legftimo mobilizar 
para ele meios extraordinarios, nomeadamente os associados a contrac<;:ao 
de emprestimos. Mas voltaremos a estes aspectos. 

5 - A economia da educac;ao 

Aqui chegado, justificar-se-a deixar o campo mais geral do desenvolvi
mento e suas concep<;:6es, e ate as preocupa<;:6es tambem relativamente 
gerais da economia dos recursos humanos, para me debru<;:ar um pouco 
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sobre aspectos especfficos da economia da educa<;:ao. Em termos extre
mamente simplistas, direi que ha sempre uma procura da educa<;:ao forte
mente condicionada pelo estadio de desenvolvimento e pelo projecto social, 
procura que em grande numero de cases e mais determinada pelas expec
tativas de rendimento e ascensao social do que pelos beneffcios intrfnsecos 
da propria educa<;:ao; e ha uma oferta condicionada do mesmo modo pelo 
estadio de desenvolvimento e pelo projecto social que lhe dao envolvimento 
e ainda por factores proximos associados a disponibilidade dos meios, 
sempre escassos. A procura e a oferta influenciam-se mutuamente: por um 
lado, a oferta deveria adequar-se a procura, tanto mais quanto mais basica 
for considerada a educa<;:ao como ·necessidade e quanto mais se aceite 
que ela e forma efectiva de riqueza que condiciona a forma<;:ao da propria 
riqueza material (1); por outre lado, tambem aqui se pode encontrar a verifi
ca<;:ao da lei de Say, sendo facilmente demonstravel que a oferta da educa
<;:ao impulsiona a procura. E seria bom ter-se presente de forma consciente 
que a pressao da procura e a elasticidade que a caracteriza podem dar Iu
gar (e tem dado Iugar) a prolifera<;:ao de verdadeira actividade comercial no 
campo dessa fun<;:ao social basica que e o ensino; o que apela para a ne
cessidade de ponderar os inconvenientes de «canter» ou «reter» a oferta do 
sector publico. 

Pensando-se exclusivamente no ensino de Estado, a forma<;:ao de um 
pre<;:o para a educa<;:ao nao podera dizer-se que alguma vez tenha depen
dido dominantemente do comportamento do mercado, mas tambem nao 
podera deixar de admitir-se que nao se anda inteiramente arredado desse 
princfpio enquanto se mantiver a regra do pagamento de propinas, embora 
cada vez mais remetido aos nfveis de ensino menos basicos. E nao se po
dera argumentar que o pre<;:o, que de certo modo a propina e, desempe
nha uma fun<;:ao social porque a discrimina<;:ao e praticamente inexistente, 
dado, por um lado, o seu montante (muito inferior ao custo) e, por outre, 
a exiguidade (e o montante) das balsas de estudo e a ausencia de esque
mas financeiros tendentes a facilitar o acesso aos estratos mais pobres. 
Nestes termos, ao contrario de uma fun<;:ao social no sentido . positive, o 
pre<;:o desempenha fun<;:ao social negativa, porque e suficientemente baixo 
para dele tirarem beneffcio as camadas mais afluentes e suficientemente 
alto para dificultar a propria mobilidade social. 

A no<;:ao de que os custos globais da educa<;:ao crescem, mesmo em 
termos relatives, muito mais rapidamente do que o seu pre<;:o para o utiliza
dor privado a medida que se sobe nos graus de ensino 9ria no ensino su
perior estfmulo psicologico adicional a procura (Todaro, 1977) e e usada 
como justifica<;:ao para a polftica de numerus clausus a que a ausencia de 

(1) A taxa de investimento nos recursos humanos e hoje em dia muito mais condiciona
dora do processo de desenvolvimento do que a taxa de investimento em capital real (Svennil· 
son, 1973). 
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planeamento, contribuindo para um aproveitamento deficients da «produc;:ao» 
de formac;:oes superiores, acaba por acrescentar fundamentac;:ao, ainda que 
precaria. A perspectiva de que o desequilfbrio entre a oferta e a procura 
para niveis elevados de qualificac;:ao no mercado de trabalho tende a acen
tuar-se, sendo esse desequilfbrio socialmente mais desastroso do que para 
outros niveis de qualificac;:ao, apela com urgencia para politicas que aproxi
mem a produc;:ao de formac;:6es das necessidades, aproximac;:ao que muito 
provavelmente nao redundara em abrandamento da pressao sobre os recur
sos financeiros. 

Nos paises em desenvolvimento parece recomendar-se que a actuac;:ao 
seja no sentido de aproximar mais os prec;:os e os custos (Todaro, 1977): 

Fazendo o beneficiario (e nao a familia ou a sociedade) suportar 
uma proporc;:ao crescents dos custos a medida que sobe nos 
graus de ensino, simultaneamente com a concessao de subsi
dies adequados para os mais pobres e com a pratica cres
cents de programas de emprestimos; 

Reduzindo os diferenciais de rendimento entre o sector moderno e 
o sector tradicional da economia, ja que nesses diferenciais 
se encontrara uma das raz6es mais fortes para a procura 
crescents de ensino superior; 

Assegurando que as necessidades minimas de qualificac;:ao escolar 
para certas func;:6es nao venham sobrevalorizar a educac;:ao, 
criando carencias artificiais face ao grau de desenvolvimento 
e as possibilidades financeiras reais do sector publico; 

Assegurando, ainda, que os salaries se relacionem com as tarefas 
e nao com a qualificac;:ao escolar, par raz6es em tudo seme
lhantes as anteriores. 

Para as concepc;:6es rigidas de equilibria financeiro de um passado ain
da nao muito distants, os gastos de «capital» ou «correntes» com o ensino 
tinham-se apenas como despesas de consume .. Para essas mesmas con
cepc;:6es, a repulsa em recorrer a meios financeiros extraordinarios vinha 
juntar-se a preocupac;:ao anterior e chegou a assistir-se, no nosso pais, a 
aumentos acentuados de propinas e a sua implantac;:ao efectiva em casas 
de certos ramos de ensino nao privilegiados em que elas eram tradicional
mente quase inexistentes. Tais decis6es nao poderao deixar de interpretar
-se no sentido de utilizar a propina/prec;:o como regularizador do mercado; e 
e s6, par um lado, quando se da conta de que o ensino e condicionador 
do crescimento econ6mico e, par outre lado, quando ele surge a ser to
made como indice de desenvolvimento que se aceita o aumento dos gastos 
publicos e se tolera, para depois se adquirir definitivamente, a ideia de que 
se trata de despesas de investimento. A partir dela viria a ser possivel de
fender, como se disse ja, o recurso a meios de financiamento extraordina
rios, meios cujo peso sabre as gerac;:6es futuras passa a justificar-se pela 
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reprodutividade a esperar do verdadeiro investimento que o ensino e. 86 o 
facto de nao ter podido vingar generalizadamente a concep<;:ao da fun<;:ao 
social da educa<;:ao e de o desenvolvimento se encontrar muito vinculado 
ao crescimento -de tal modo que em muitos cases se fala do primeiro, 
mas se pensa e se actua em termos do segundo - impede que se tenha 
ido mais Ionge na importancia a dar ao ensino como beneficiario dos gas
tos publicos. E nao se ve progresso real, neste campo, nos ultimos tempos: 
atente-se em que se tem vindo a reduzir a frequencia com que se assiste 
a utiliza<;:ao da percentagem das despesas com o ensino no «produto» como 
indicador do desenvolvimento - sintoma que tera de considerar-se muito 
pouco prometedor. 

Claro que nao se ignora a existencia de outras concep<;:6es de cober
tura das despesas levadas a pratica noutros contextos. Mormente em rela
<;:ao a forma<;:ao universitaria, ha institui<;:6es cujo funcionamento se molda 
pel a preocupa<;:ao de o ensino se pagar a si proprio, seja pelo pre<;:o im·. 
posto ao utente-aluno, seja pelas presta<;:6es de servi<;:os que essas institui
<;:6es se prop6em complementarmente, de tal modo que algumas vezes se 
assiste ao definhamento, se nao extin<;:ao, de departamentos que nao se 
veem justificados pela cria<;:ao de excedentes. 

Nao creio que um tal modele fosse aceitavel para o nosso pafs, parti
cularmente no estadio de desenvolvimento em que nos situamos. Mas a 
questao sugere que nos viremos para a forma<;:ao superior e q!-le sobre ela 
delineemos agora alguma reflexao e que o fa<;:amos sobretudo tendo em 
vista a produ<;:ao de quadros tecnicos, em -rela<;:ao aos quais se pensa mais 
directamente na adequa<;:ao a objectives econ6micos, as estruturas econ6-
micas, embora nao deixem de cumprir fun<;:ao social mais vasta. 

6 - A formac;ao de quadros tecnicos em abordagem de sistema 

Na problematica da economia da educa<;:ao, a forma<;:ao de quadros 
tecnicos superiores tem caracterfsticas de exigencia pr6prias que derivam 
em parte de se esperar desses tecnicos contribui<;:ao mais directa, mais 
imediata, mais especffica, ate mais facilmente mensuravel, para o desenvol
vimento econ6mico e, ainda, porque uma tal forma<;:ao e em regra mais 
dispendiosa do que outras. Por tudo isso, tem sido preocupa<;:ao frequente 
a aproxima<;:ao ao planeamento dos recursos humanos, ate porque o pe
rfodo de matura<;:ao do investimento-ensino e Iongo e a maleabilidade na uti
liza<;:ao do produto final limitada. A adequa<;:ao da oferta de quadros, pela 
universidade, as necessidades da procura e importantfssima, tao importante 
quanto diffcil, pelo menos em fun<;:ao da pratica adoptada; essa adequa<;:ao 
e profundamente complexa porque assume aspectos da mais variada or
dem, quantitativos (adequa<;:ao das quantidades as necessidades de tecni
cos a nfveis razoaveis de desagrega<;:ao) e qualitativos (conteudo formative 
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ajustado as necessidades), e porque escasseia a informac;:ao atempada. E por 
· isso que, ainda na 6ptica da economia da educac;:ao, mas mais alarga
damente, e forc;:oso comec;:ar a formular o problema da formac;:ao de actua
lizac;:ao/reciclagem em aproximac;:ao ao conceito de educac;:ao permanente, 
ja que o ajustamento da oferta a procura no rnercado de trabalho raramente 
sera atingido pela «produc;:ao» que a universidade proporciona tradicional
mente e ate porque as necessidades se caracterizam por variac;:oes as 
quais, em termos da economia dos recursos humanos, ha que procurar 
responder pela via do ensino. Quer dizer, a escola nao preenche o seu pa: 
pel quando se limita a formar os tecnicos; s6 o preenchera quando se or
ganizar para acompanhar os tecnicos que forma, preparando-se para voltar 
a recebeHos a tim de lhes actualizar/complementar/reciclar a formac;:ao 
dada; e e de todo claro que a adequac;:ao desejada s6 vai efectivamente 
ser possfvel mediante uma aproximac;:ao institucionalizada entre a escola, 
que proporciona a oferta de tecnicos, e as «actividades» que desencadeiam 
a procura (2). 

Simplesmente, a propria escola tem de estruturar-se para, com rapidez, 
poder adequar a preparac;:ao as necessidades, para, com rapidez, proporcio
nar a actualizac;:ao e a reciclagem - o que implica a existencia de forc;a 
dtnamizadora interna que a nao deixe sempre na dependencia das transfor
mac;:6es estruturais da procura, devendo mesmo antecipar-se-lhes; forc;:a 
que s6 podera vir pela inovac;ao e esta pela investigac;ao, que tem de se 
assumir como actividade fundamental de que tudo depende- a formac;:ao 
dos tecnicos adequada, a actualizac;:ao, a reciclagem, o acompanhar do mer
cado que serve, o integrar-se nesse mercado, o influir nele. E, porque esse 
mercado continua a ser comandado pelas actividades, surgem necessida
des adicionais de aproximac;:ao que, insisto, importa institucionalizar. 

Naturalmente, de novo se vai p6r a questao dos meios, muito mais 
vultosos do que tem sido, meios que, enquanto dependentes do Orc;:amento 
Geral do Estado, serao sempre insuficientes e de utilizac;:ao pouco flexfvel, 
o que imp6e que devam considerar-se formas novas de financiamento. 

Nao sera diffcil antecipar a necessidade de envolver a procura na sa
tisfac;:ao das suas pr6prias carencias, isto e, a necessidade de encontrar 
vias valid as ·que vinculem as «actividades» que mais podem beneficiar de 
um sistema de ensino eficaz a participar na sua organizac;:ao; e a eficacia 
do sistema deve ser procurada no seu ambito mais vasto, pois que para 
alem da formac;:ao tradicional, da especializac;:ao, da actualizac;:ao, da reci
clagem, deve criar as suas pr6prias economias «internas» que lhe adyirao 

(2) Esta tarefa fundamental e de facto extremamente imponante. 0 vazio deixado pelas 
instituiQ6es de ensino tem sido aproveitado no nosso pafs par numero razoavel de instituiQ6es 
com fins lucrativos QUE). mobilizam os recursos humanos das universidades, par vezes convi· 
dam especialistas estrangeiros, e fixam tabelas «comerciais» de pre!{os altamente especulati· 
vos. Trata·se, uma vez mais, de ter conscientemente em conta as caracterfsticas da procura, 
nomeadamente a sua elasticidade. 
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da investiga<;:ao, economias que sera legftimo que o proprio sistema econ6-
mico (actividades) «internalize», se efectivamente se vincular ao envolvi
mento no processo. 0 «internalizar» dessas economias vira da maior e 
melhor adequa<;:ao da forma<;:ao de quadros tecnicos as necessidades, mas 
devera vir tambem pela inova<;:ao e pelo acesso a inova<;:ao que a propria 
universidade pode criar pel a. via da investiga<;:ao, ela que em princfpio se 

apresentara como uma das maiores concentra<;:6es de pessoal altamente 
qualificado. 

Com efeito, a eficacia do sistema exige que, para alem da forma<;:ao, 
a investiga<;:ao surja nele como elemento polarizador fundamental; e e ainda 
a eficacia que imp6e o contacto estreito, permanente, com as «activida
des», devendo surgir assim uma rede de interac<;:6es desses tres «palos)) 
(investiga<;:ao, educa<;:ao, actividades), directamente e pela via de canais de 
informa<;:ao (documenta<;:ao), facilitadores dos fluxos. 

A eficacia do sistema pode exprimir-se pela rela<;:ao entre a utiliza<;:ao 
dos recursos e os resultados obtidos sob a forma de bens e servi<;:os pro
duzidos, mas a avalia<;:ao dos resultados nao sera facil, dada a complexi
dade das rela<;:6es que se estabelecem. Repare-se que, no interior de cada 
«polo)), o processo adquire caracter de interdependencia que gera complexi
dade; as interac<;:6es dos «palos» desenvolvem-se em cadeia; os perfodos 
de gesta<;:ao do investimento podem ser longos, tanto no ensino, como na 
investiga<;:ao e ate mesmo nas actividades; a rela<;:ao entre os factores utili
zados e a produ<;:ao obtida sera sempre de natureza estocastica, particular
mente no que respeita a investiga<;:ao e inova<;:ao tecnol6gica (Svennilson, 
1973). 

Sera superfluo adiantar que. o ensino, a investiga<;:ao, as actividades 
nao se organizarao nunca capazmente enquanto se comportarem como ins
titui<;:6es completamente independentes; a sua interpenetra<;:ao e enriquece
dora e fundamental, o que efectivamente imp6e a sua considera<;:ao como 
sistema. A ideia de que o «inventoP) cria inova<;:6es que se acumulam em 
stock a que o empreendedor recorre para lan<;:ar novas projectos deve ser 
corrigida; por um lado, essa ideia negligencia precisamente a tendencia 
para a integra<;:ao investiga<;:ao/actividades; por outro lado, a situa<;:ao actual 
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e de molde a nao privilegiar as inovac;:6es espectaculares, porque as peque
nas inovac;:6es, os aperfeic;:oamentos, as racionalizac;:6es que o ensino deve 
propor traduzem-se em ganhos significativos para as actividades, tanto ou 
mais significativos do que as grandes descobertas, que nao acontecem to
dos os dias; e as transferencias de tecnologia podem ser grandemente fa
cilitadas justamente por uma educac;:ao formal- actualizada, actualizac;:ao que 
s6 a irivestigac;:ao pode tncentivar, incentivac;:ao que pode resultar do con
tacto permanents e da pressao dos problemas concretes. 

Mas concentremo-nos no financiamento. 

7 - 0 financiamento 

Juntamente com o irrealismo que seria esperar que os cofres publicos 
pudessem alguma vez responder satisfatoriamente as func;:6es formativas e 
de investigac;:ao que ficam expostas, nao seria diffcil apontar alguns conjun
tos de raz6es, interdependentes, para propor um modelo de financiamento 
em que do Orc;:amento Geral do Estado continuaria a esperar-se a satisfa
c;:ao das despesas de formac;:ao de base e correntes em geral, em que 
meios financeiros (eventualmente extraordinarios) mobilizados pelo Estado 
se destinariam as despesas de capital e em que das «actividades», e de 
forma institucionalizada a consagrar, seria de esperar meios de compartici
pa<;:ao na cobertura das despesas de capital e das despesas de adequa<;:ao 
da oferta a procura pela via da investiga<;:ao e da forma<;:ao complementar 
e reciclagem. Deter-me-ei apenas sobre os ultimos aspectos para eviden
ciar e justificar o papel que deveria ser desempenhado pelas «actividades». 

Em primeiro Iugar, numa organiza<;:ao social como a nossa, os beneff
cios da forma<;:ao de tecnicos superiores adequada e actualizada revertem 
imediata e directamente para as actividades econ6micas, contribuindo para 
a forma<;:ao de Iueras; nao faria sentido que os custos mais elevados que 
passam a suportar-se no sistema de ensino pelo refor<;:o daquelas fun<;:6es 
fossem exclusivamente cobertos por esquemas de tributa<;:ao normais, nao 
s6 injustos por serem de diffcil aplica<;:ao diferenciada, mas tambem pouco 
operatives por se estar habituado a concluir que os esquemas de consigna
<;:ao de receitas para despesas especfficas em regra nao funcionam. 

Em segundo Iugar, porque um tal papel a desempenhar pelo sistema 
de ensino vai traduzir-se (ou pelo menos deve traduzir-se) em redu<;:ao de 
despesas para muitas unidades econ6micas. Com efeito, M casos conheci
dos de actividades que tem os seus pr6prios esquemas formativos, por ve
zes independentes da qualifica<;:ao universitaria dos tecnicos que admitem, 
sistema paralelo de forma<;:ao profissional que, podendo justificar-se na si
tua<;:ao actual, convem combater por se traduzir de facto em desperdfcio 
de recursos: e inadmissfvel que o sistema de ensino que no nosso pais 
toma para a generalidade da forma<;:ao superior um numero de anos signifi-
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cativamente elevado nao se encontre adequado para responder mais direc
tamente as necessidades da procura e que esta venha a suportar custos 
pr6prios na tentativa de adequac;ao. 

Em terceiro Iugar, porque as func;6es de investigac;ao e formac;ao 
complementar a desenvolver de forma persistente e consistente pela uni
versidade, embora da responsabilidade desta e portanto dependentes das 
suas orientac;6es de estrategia, devem ser dirigidas para os interesses das 
actividades, situac;ao que provavelmente nao tera Iugar enquanto essas fun
c;6es nao forem directamente confrontadas com as necessidades sentidas 
por essas mesmas actividades, que em princfpio estarao mais proximo de 
poder apontar orientac;oes prioritarias. 

Claro que as actividades, organizadas em estrutura adequada para a 
definic;ao da polftica de formac;ao de quadros tecnicos e dado o seu esta
tuto de contribuintes financeiros, teriam de ter o direito de participar no 
processo definidor das orientac;oes de polftica da universidade, independen
temente dos projectos pr6prios de que sempre as poderao incumbir de 
realizac;ao pela via de contratos. Mas a tal respeito dir-se-ia que interessa 
grandemente que o fac;am, pela garantia de melhor adequac;ao do ensino e 
investigac;ao as necessidades reais da procura, desde que salvaguardado o 
poder de decisao que a instituic;ao universitaria pertenceria quanta a adop
c;ao de tais linhas de polftica. lncrementar-se-ia, assim, a possibilidade de 
intervenc;ao da universidade como forc;a efectiva na vida nacional, interven
c;ao_ que sempre foi e continuara a ser re_duzida enquanto se encontrar na 
dependencia exclusiva das verbas do Orc;amento Geral do Estado. Quanta 
as empresas, haveria que procurar os estfmulos convenientes a sua motiva
c;ao para participarem numa tal tarefa de interesse nacional e de que o 
seu interesse particular tera potencialmente tar:nbem muito a beneficiar. Es
ses estfmulos poderao ser menos necessaries assim que os frutos das no
vas relac;6es de interdependencia sejam visfveis; entretanto, nao constituiria 
qualquer inovac;ao a criac;ao de incentives com tal finalidade, mesmo no 
nosso pafs. Ja hoje existem estabelecidas situac;6es em que as empresas 
que realizem contratos de investigac;ao com servic;os das universidades po
dem ter acesso a subvenc;6es; mas, de forma mais pertinente, e ja possfvel 
em certos casos considerar como custos ou perdas de exercfcio, para efei
tos de tributac;ao, os gastos suportados com a formac;ao e aperfeic;oamento 
do pessoal (Sill, 1980). Estas possibilidades estao ainda bastante condicio
nadas pela natureza de projectos de investimento especfficos a realizar pe
las empresas, mas nao seria diffcil demonstrar as vantagens que a todos 
os tftulos poderiam advir da concessao de incentives fiscais do tipo citado 
para as entidades econ6micas que se propusessem participar financeira
mente num tal modelo de funcionamento da universidade para a formac;ao 
adequada dos quadros tecnicos superiores e para a investigac;ao. 

Um modelo como o delineado apresenta vantagens potenciais de que 
a nao menos relevante tera que ver com a muito mais estreita e sobretudo 
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institucionalizada ligac;;ao da universidade ao exterior e, ate, com cts possibi
lidades de intervenc;;ao na vida nacional. A universidade tem-se fechado 
sabre si par forma que poucos acreditam nela, daf saindo marginalizada; 
dessa marginalizac;;ao vem a resultar, entr8 outros aspectos, penuria de 
meios financeiros que mais a marginalizam e que tem provocado um deslo' 
camento do centro de gravidade da actividade dos seus recursos humanos 
mais qualificados para fora da instituic;;ao universitaria, o que justifica novas 
marginalizac;;oes. 

Claro que a abertura ao exterior tem riscos potenciais, para alem da 
incomodidade que para alguns pode resultar do desafio e pressao externos, 
incomodidade que nesses casas sera em regra benefica. Mas importa, com 
efeito, acautelar que de uma situac;;ao de dependencia face ao poder poli
tico nao se caia noutra situac;;ao de dependencia, agora face ao poder eco
n6mico. A capacidade deve existir para salvaguardar institucionalmente 
uma tal situac;;ao de dependencia que nao teria vantagens face a existente; 
mas tais riscos tem de correr-se se quisermos olhar agressivamente o futu
ro e aceitar o desafio de uma epoca em que a propria universidade tera 
entao possibilidades de contribuir para que seja efectivamente nova. 

Nao estara em causa, e evidente, uma concepc;;ao nova da economia 
da educac;;ao. Estara em causa uma maior abertura do modelo habitual, 
uma maior interdependencia do sistema educative com outros sistemas e, 
s6 par isso, resultarao criadas par uma tal via maiores e melhores condi
c;;oes de eficacia. 
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