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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE CANDIDATURA  

AO CONSELHO CIENTÍFICO DA FCSH 

Apresentada pela Lista C 

 

Desde a sua criação e até aos dias de hoje, a FCSH é uma faculdade de 

inspiração humboldtiana, que por isso não separa a ciência do pensamento 

crítico nem o ensino da investigação. Idealmente, o ensino universitário é 

investigação. Todo o ensino oferecido na NOVA FCSH deve fazer parte de 

actividades de investigação em curso (diferindo da mera exposição escolar 

de matérias adquiridas), e toda a investigação desenvolvida na NOVA FCSH 

deve ter reflexo directo, ou pelo menos indirecto, no ensino e fazer do ensino 

instrumento de investigação, parte integrante da investigação em ciências 

sociais e humanas. 

Relembrar e reafirmar esta natureza e esta missão constitui o 

primeiro princípio de condução da política científica da Faculdade com que 

nos candidatamos ao Conselho Científico.  

Um segundo grupo de princípios orientadores diz respeito às 

condições em que nos encontramos. 

Factores como a degradação extrema das nossas instalações, os 

impasses na resolução desse problema e em particular a viragem no sentido 

de uma visão empresarial da universidade, que tem vindo a penetrar a nossa 

vida académica com implícitos nocivos afectando tanto as decisões da 

governação como a prática individual, tornam urgente — no duplo sentido de 

imprescindível e inadiável — a avaliação do estado da organização científica 

da FCSH e a determinação clara das zonas críticas em que a intervenção de 

reorganização se deve centrar.  

Eis, então, a nossa proposta de tal delimitação: 

 

a) A estrutura curricular definida pela persistência de um modelo 

cujos princípios se mantêm no fundamental desde a fundação da FCSH, não 

obstante sucessivas reformas, em particular a última, a do processo de 

Bolonha; 

b) A estrutura departamental com departamentos definidos 

originalmente em função de licenciaturas, ganhando depois eficácia 
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institucional e científica: o modelo de licenciatura define o departamento na 

sua composição, funcionamento e objectivos, e o departamento não só 

mantém a licenciatura nesse modelo como estende a sua lógica aos 

mestrados e doutoramentos; 

c) As unidades de investigação, que em larga medida replicaram os 

departamentos mas deles se diferenciam por disporem de financiamento 

próprio, e protagonizam hoje o problema da relação entre ensino e 

investigação, talvez de forma distorcida, reduzindo tendencialmente os 

departamentos a correspondente orgânica do ensino; 

d) O corpo académico constituído por a) docentes de carreira, que em 

larga parte não teve oportunidade de progressão profissional desde o 

doutoramento; b) um número significativo de docentes convidados cuja 

contratação perverte a noção de convidado, já que prestam serviço 

permanente e indispensável; c) um número não menos significativo de 

investigadores contratados cujo futuro é desde o início incerto tanto do ponto 

de vista institucional como do ponto de pista individual; 

e) Articulada com a acção nestas quatro zonas de reorganização 

científica da Faculdade, a política de internacionalização precisa ser 

reavaliada e reformulada, no plano da investigação como no da oferta 

curricular, incluindo nesta o desígnio e as condições de acolhimento de 

professores visitantes estrangeiros, evitando reduzir a internacionalização 

do ensino à captação e aos programas de intercâmbio de estudantes 

estrangeiros. Em particular, acreditamos que as questões recorrentes da 

investigação “em português” e da oferta curricular “em inglês” devem ser 

repensadas com mais largo alcance estratégico. 

Esta delimitação das zonas críticas da política científica da FCSH, nos 

termos da nossa proposta, não pretende apresentá-las enquanto exemplos da 

urgência de reformas, embora também o sejam, mas como zonas de aplicação 

da inteligência e imaginação, pensamento e organização, em vista de 

modalidades e soluções para uma nova vida do ensino e investigação na nossa 

Faculdade. 
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Não partimos assim com um corpo de medidas e propostas, mas com 

a disposição e o compromisso de procurar, para o que hoje nos ocupa e 

preocupa, as soluções que ainda não conhecemos.  

Colectivamente. Colaborativamente. Consistentemente.  

 

 

 






