2

Opinião

Provas de Agregação

ENSINO SUPERIOR

abr/mai/jun 2018

A

FDQGLGDWRSDUDFRQFRUUHU¢FDWHJRULDGHSURDJUHJD©¥RWHPXPDKLVWµULDORQJDQD
fessor catedrático. A verdade é que, dada a
Academia portuguesa. Uma história
estrutura piramidal das carreiras, e a parca
de, não tarda muito, 50 anos. Nesse
abertura de concursos para as categorias de
meio século muita coisa mudou. Defendemos
FDWHGU£WLFR H GH DVVRFLDGR D DJUHJD©¥R SDVneste artigo que algo mais precisa mudar.
sou a ser progressivamente encarada como
1¥R FDEH DTXL WUD©DU R KLVWRULDO H RV FRQXPDGHUUDGHLUDRSRUWXQLGDGHGHYDORUL]D©¥R
WRUQRVGDVSURYDVGHDJUHJD©¥RPDVW¥RVµIDremuneratória.
]HUXPDFRQWH[WXDOL]D©¥RTXHQRVSHUPLWDGLVSabendo-se que as universidades contiFXWLURVHQWLGRGDVPXGDQ©DVTXHDGYRJDPRV
QXDP PXLWR ORQJH GH DOFDQ©DU R GHVLGHUDWR
2'HFUHWR/HLLQWURGX]LXDSRVVLELOLGDlegal de garantir que 50% do seu corpo dode de as universidades atribuírem o título de
cente se inclua nas duas categorias de topo
agregado. Dois anos mais tarde, o Decreto-Lei
da carreira (catedrático e associado) e que reYHLRUHJXODUVXSHUȴFLDOPHQWHDVSURYDV
VLVWHP WHLPRVDPHQWH D JDUDQWLU R GLUHLWR ¢V
GH DJUHJD©¥R 0DV Vµ HP  QR ¤PELWR GH
SURJUHVV·HV VDODULDLV GHYLGDV¢ DYDOLD©¥R GH
uma intensa reforma legislativa que assomou
GHVHPSHQKR GRV GRFHQWHV D YDORUL]D©¥R VDRHQVLQRVXSHULRUDVSURYDVGHDJUHJD©¥RSDVODULDO JDUDQWLGD SHOD DJUHJD©¥R « D VROX©¥R
saram a ter um diploma próprio (Decreto-Lei
mais óbvia e imediata ao dispor de uma mulnº 239/2007). Nesse trajeto, o título de agregatidão de professores audo passou a garantir uma
xiliares altamente qualiYDORUL]D©¥R UHPXQHUDWµȴFDGRV 7DQWR PDLV TXH
ria nas carreiras docenAs instituições não
SRU IRU©D GH XPD FDUUHLtes do ensino superior; a
têm orçamento para
ra altamente competitipartir de 1981 no caso do
FUHVFH R Q¼PHUR GH
subsistema politécnico e
mobilizar catedráticos YD
GRFHQWHV KLSHUTXDOLȴFDa partir de 1987 no caso
dos na base da carreira
do subsistema universiestrangeiros e a
(auxiliar). Não é por isso
W£ULR (VVD YDORUL]D©¥R ȴdisponibilidade
GHHVWUDQKDUTXHXPQ¼cou congelada a partir de
mero crescente de pro2011. A persistência do
dos catedráticos
fessores auxiliares posSNESup, no plano jurídico
aposentados é exígua. sua o título de agregado.
e no plano político, voltou
Salvaguardar o ethos
a garantir, com a aprovaGD DJUHJD©¥R WRUQDQGR©¥R GD /HL GR 2U©DPHQWR
-a refratária a uma lógica de instrumentaGHDYDORUL]D©¥RUHPXQHUDWµULD
OL]D©¥R UHPXQHUDWµULD H YDORUL]DQGRD HQO Decreto-Lei nº 239/2007, que regula
TXDQWRSURYDGHDFHVVR¢VIXQ©·HVPDLVQRDWXDOPHQWH DV SURYDV GH DJUHJD©¥R WURX[H
bres da carreira, passa necessariamente pela
LQRYD©·HV LPSRUWDQWHV FRQVLJQDQGR GHVLJJDUDQWLDGRGLUHLWR¢VSURJUHVV·HVUHPXQHUDQDGDPHQWHDREULJDWRULHGDGHGHM¼ULVPDLRWµULDV&DVRFRQWU£ULRUHVWDDDJUHJD©¥R0DV
ritariamente externos e um sistema de votano contexto atual, é também preciso assegu©¥R PDLV WUDQVSDUHQWH DVVHQWH QXPD YRWDUDUFRQGL©·HVSURFHGLPHQWDLVTXHSHUPLWDP
©¥RQRPLQDOHIXQGDPHQWDGD (VVDVV¥RLQacomodar a natural tendência para o aumenTXHVWLRQDYHOPHQWH GLPHQV·HV D VDOYDJXDUto da procura do título. E é neste aspeto que
dar. Pelo que se coloca, desde já, a pergunta:
VHLPS·HPPXGDQ©DV
RTXHK£DȴQDOGHLPSRUWDQWHDPXGDUVHR
(PY£ULDV£UHDVFLHQW¯ȴFDV«FDGDYH]PDLV
LPSRUWDQWH FDU£WHUS¼EOLFRM¼ULVH[WHUQRVH
difícil garantir o preceito legal que obriga a
YRWD©¥RWUDQVSDUHQWH HVW£JDUDQWLGR"
TXHDVSURYDVGHDJUHJD©¥RWHQKDPOXJDUQR
$LPSRUW¤QFLDGDDJUHJD©¥RWUDGX]VHQR
SUD]RP£[LPRGHGLDV¼WHLVDSµVDKRPRIDFWRGHHODVHUXPDSURYDS¼EOLFDIDFXOWDWLORJD©¥RGDGHFLV¥RGHDGPLVV¥R$GLȴFXOGDGH
YDD¼OWLPDHD¼QLFDSµVGRXWRUDPHQWRTXH
HP GHVLJQDU M¼ULV « FUHVFHQWH GDGR R LQWHQDWHVWD D PDWXULGDGH FLHQW¯ȴFD H SHGDJµJLFD
so envolvimento dos professores catedráticos
GH TXHP VH SURS·H DR W¯WXOR TXDOLȴFDQGR R
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HPSURYDVDFDG«PLFDVHHPFRQFXUVRVS¼EOLcos (em larga maioria judicialmente contestaGRV REULJDQGR ¢ PXOWLSOLFD©¥R GH UHXQL·HV 
$V LQVWLWXL©·HV Q¥R W¬P RU©DPHQWR SDUD PRELOL]DU FDWHGU£WLFRV HVWUDQJHLURV H D GLVSRQLbilidade dos catedráticos aposentados é exíJXD$FUHVFHTXHHVVDGLȴFXOGDGHUHVXOWDWDPE«PGDH[LJ¬QFLDGHDVSURYDVVHUHPUHDOL]DGDVHPGXDVVHVV·HVFRPDGXUD©¥RP£[LPD
de duas horas cada, separadas por um intervalo mínimo de vinte e duas e um máximo de
TXDUHQWDHRLWRKRUDV6HSRUDOJXPDUD]¥R
as provas não puderem ocorrer na data marcada, marcar uma nova data que assegure a
GLVSRQLELOLGDGHGRVHOHPHQWRVGRM¼ULSDUDRV
dois dias da prova, não sendo impossível, adia
incomensuravelmente o processo.
Pelo que, algumas medidas procedimentais, com a consequente necessidade de aconGLFLRQDPHQWROHJDOSRGHULDPDMXGDUDȵH[LELOL]DUXPFRQWH[WRTXHVHDȴJXUDFUHVFHQWHmente desadaptado. Desde logo, abrir a posVLELOLGDGHGHFRQFHQWUDUDVSURYDVQXP¼QLFRGLD&UHLRQ¥RHVWDUDDVVXPLUXPDSRVL©¥R

marginal quando defendo que submeter
XP GRFHQWH GR HQVLQR VXSHULRU ¢ SUHVWD©¥R
de uma prova concentrada numa manhã e
numa tarde, ou numa tarde e na manhã seguinte (sem a obrigatoriedade de terem decorrido no mínimo vinte e duas horas), nos
dias que correm, e nas exigências que eles
LPS·HPVHULDDPHQRUGDVVHY¯FLDVHQWUHDV
muitas que povoam atualmente o meio académico. Por outro lado, acredito ser vantajoVR RSHUDFLRQDOL]DU IRUPDV GH UHPXQHUD©¥R
FRPSHQVD©¥R HIHWLYD SDUD FDWHGU£WLFRV DSRVHQWDGRVTXHSDUWLFLSHPHPM¼ULVGHSURYDV
GH DJUHJD©¥R $O«P GLVVR VH FRQVLGHUDUPRV
a oportunidade de se chegar a catedrático e
a competitividade que enquadra essa oportunidade, que, frequentemente, deixa de fora
FDQGLGDWRVW¥RTXDOLȴFDGRVTXDQWRRVHOHFLRnado, não seria despiciendo admitir que um
GRV PHPEURV H[WHUQRV GR M¼UL SXGHVVH VHU
um professor associado com título de agregado há pelo menos cinco anos (designadamente quando o candidato agregado for um professor auxiliar).

