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visitar outros centros em carácter temporário. A falta de compreensão que ainda
existe para esse problema é grandemente
responsável pela perda de muitos elementos.
O deslocamento de um local a outro envolve
abalos sérios na instalação da família, e se
feito sem qualquer amparo externo, o profissional tem de incorrer em grande prejuízo
financeiro ao transferir-se para outro centro;
ai, em vista do investimento feito e com
perspectivas de novos prejuízos que a viagem
de volta implicaria, não é de estranhar sua
decisão de não empreende la, mas antes radicar onde se encontra. Considerando que o
pessoal diplomático e militar parece não ter
de enfrentar dificuldades dessa natureza, o
problema não pode ser de difícil solução.
Aliás, j á há casos individuais em que esse
problema foi resolvido através pe continuidade salarial ou licença com vencimentos.
Seria desejável considerar esta ou outras
alternativas, visando a sistematização de
esquemas justos, dentro de cuidadosos crité-
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rios que evitem o perigo de uma distribuição
de favores gratuitos. Esquemas desse tipo
devem visar os profissionais em intercâmbio,
o retorno de profissionais radicados no exterior e o retorno de jovens bolsistas,
Na análise acima procuramos focalizar os
aspectos mais importantes da questão em
exame, os males que estão na raiz da crise
em que se encontra o ambiente universitário
e cientifico brasileiro. Outros problemas existem, como recursos materiais, bibliotecas,
facilidades de publicação, etc., mas cremos
que estes encontrarão solução natural desde
que um esforço bem orientado seja feito
para resolver os problemas e s t r u t u r a i s
básicos.
(O texto acima foi lido na reunião de cientistas brasileiros r e s i d e n t e s nos Estados
Unidos, presidida pelo secretário geral do
Itamaraty, embaixador Sergio Corrêa da
Costa, realizada em Washington nos dias
8 e 9 de Setembro).
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1.

Preâmbulo

A ciência e a investigação cientifica podem
contribuir cada vez mais para a melhoria das
condições de vida da humanidade, podem
converter-se numa fonte de bem estar e criar
condições para a consumação de justiça social. A ciência é um meio importante de
acelerar o progresso e de desenvolver os
paises da Ásia, África e América Latina.
Além disso, a ciência e o ensino da ciência

estão a aumentar a uma taxa crescente, de
forma que a importância de garantir a aplicação das poderosas forças geradas pelas
descobertas cientificas à satisfação das necessidades da humanidade, cresce correspondentemente.
A profissão de cientista e de professor de
ciências tem pois características especiais
resultantes da grande responsabilidade destes
trabalhadores. As suas actividades têm um
significado e importância particulares devi.
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dos, por um lado, às largas possibilidades
de utilizar a ciência e as suas conquistas em
beneficio da sociedade e na solução de importantes problemas sociais e económicos e, por
outro lado, ao perigo de que os resultados
da investigação científica sejam utilizados
contra os interesses vitais da espécie bumana,
na preparação de guerras de destruição
massiça. Os trabalhadores científicos têm um
papel proeminente na promoção do uso mais
eficiente da ciência e dos métodos científicos
para o bem estar da humanidade e na contribuição para a manutenção da paz e redução da tensão internacional.

2. 3 — Locais de trabalho
Trabalhadores científicos empregam-se em
universidades, escolas técnicas, estabelecimentos de investigação científica, na indústria
e em organizações governamentais e particulares, ou podem trabalhar por conta própria como consultores, escritores, etc.
2. 4 — Recrutamento
Todos os cidadãos devem ter iguais oportunidades de adquirirem uma profissão científica independentemente de raça, nacionalidadade, sexo, credo, ou condição social.
2. 5 — Progresso

2.

Generalidades

2. 1 — Definição
Um trabalhor cientifico é uma pessoa
devidamente qualificada que se ocupe profissionalmente em ciência natural, técnica ou
s o c i a l — d e base ou aplicada — incluindo o
ensino de ciência.

2. 2 — Natureza das qualificações
Um trabalhador profissional científico ó
qualificado pela posse de um grau universitário ou diploma de nível idêntico em qualquer das ciências.
Não obstante esta qualificação básica e sem
baixar o padrão geral, pessoas que não
tenham diplomas académicos formais poderão qualificar-se pela posse de experiência
valiosa e ocupação de lagares exigindo um
alto nível de preparação cientifica, ou ainda
por publicações ou outras realizações de nível
reconhecidamente elevado.
Recomenda-se acordo internacional relativamente a padrões profissionais para trabalhadores científicos.

da ciência

Compete aos~governos apoiar e promover
o desenvolvimento da ciência, envidar os
necessários meios para treino de cientistas
e encorajar o emprego de trabalhadores
científicos adequadamente qualificados no trabalho de investigação.
Com o futuro da humanidade vitalmente
envolvido na aplicação correcta da ciência e
dos métodos científicos aos problemas do
nosso tempo, os trabalhadores científicos
devem ter oportunidades de influenciar os
modos pelos quais a ciência è utilizada e da
divulgar as suas potencialidades ao público
em geral.
Os trabalhadores científicos devem ser
apoiados pelos governos para resistirem às
pressões que ponham em causa a sua integridade científica.

3.

Direitos fundamentais d o j trabalhadores científicos
3. 1 — Direitos

civis

Os trabalhadores científicos independentemente do sexo, raça, nacionalidade, credo e
convicções políticas devem ter os seas direitos

