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Retomamos neste “Dossiê Produtivismo Acadê-
mico II” a trilha aberta na edição 60 (2017). Um dos 
nossos pontos de partida é o follow-up do “Manifes-
to Acadêmico” de Willem Halffman e Hans Radder, 
texto que abriu aquela edição. Os pesquisadores 
holandeses decidiram apostar numa continuação: 
solicitaram a acadêmicos de outros países que 
dialogassem com o “Manifesto”, apontando se-
melhanças e dessemelhanças entre a situação ali 
descrita e os cenários universitários nacionais 
nos quais eles atuam. Obtiveram respostas de 14 
países, entre eles o Brasil, e as publicaram na for-
ma de dossiê na revista digital Social Epistemology 
Review and Reply Collective (SERRC), sob o título “In-
ternational Responses to the Academic Manifesto: 
Reports from 14 Countries”. Halffman e Radder 
publicaram ainda outro texto no qual atualizam o 
“Manifesto”, à luz das contribuições recebidas.

Na presente edição da Revista Adusp decidimos 
incluir não só a sequência do “Manifesto” propria-
mente dita, mas cinco outros artigos (“respostas”) 
que selecionamos: da Austrália, Reino Unido, Japão 
e Espanha porque a nosso ver trazem informações 
e ensinamentos valiosos, e do Brasil, por motivos 
óbvios. Atenção: Halffman e Radder descartam 
agora a metáfora do “Lobo da gestão”, central no 
“Manifesto”. Aceitaram a argumentação dos pes-
quisadores brasileiros Marcos Barbosa de Oliveira 
e Renato Dagnino e — calculando que falar em uni-
versidade “gerencial” pode induzir as pessoas a su-
bestimar “políticas públicas, legislações e visões de 
mundo neoliberais” — optaram pela noção, mais 
ampla e robusta, de universidade produtivista.

Nossos agradecimentos à SERRC!
Por outro lado, retomamos nossas próprias 

investigações. Decidimos entrevistar a profes-
sora Rita Barradas Barata, que foi diretora de 
Avaliação da Capes e paradoxalmente tornou-se, 
quando ainda exercia esse cargo, uma das mais 

demolidoras vozes críticas do modelo de avalia-
ção instituído no Brasil precisamente por essa 
agência reguladora do ensino superior. É preciso 
frear a “máquina louca” que as avaliações trienais 
da Capes puseram em funcionamento, diz Rita, do 
contrário estaremos fadados a formar doutores 
padronizados e incapazes de pensar.

O texto de Marcos Barbosa de Oliveira (novamen-
te ele), que elenca onze “consequências nefastas” do 
produtivismo acadêmico, é um estudo de fôlego, sis-
tematização das graves sequelas e distorções geradas 
por aquilo que define como “empresariamento” da 
universidade: “A administração baseada nas avalia-
ções quantitativas é uma faceta da transformação da 
Universidade num simulacro de empresa”.

A avaliação como dispositivo de poder é o tema 
de artigos das professoras Maria Luisa Schmidt e 
Marlene Guirado. Engana-se quem acredita que é 
possível negociar uma forma melhor e mais justa de 
avaliação, adverte Maria Lúcia ao recuperar o episó-
dio da “lista dos improdutivos” da USP, ocorrido em 
1988: “Aceitar a legitimidade da avaliação, imaginan-
do poder debater melhores maneiras de realizá-la, 
não deixa de indicar certa ingenuidade em relação 
a mecanismos orquestrados conceitual, política e 
ideologicamente em função do controle da produção 
acadêmica — e sobretudo dos docentes”.

Marlene, por sua vez, denuncia a naturaliza-
ção dos procedimentos burocráticos de domina-
ção da categoria docente instituídos pela Reitoria 
da USP em 2016, por meio da avaliação ultracen-
tralizada: “Apertem os cintos porque isto aqui 
não é mais uma instituição de ensino!”.

Por fim, porém igualmente relevantes, duas 
excelentes reportagens: Antonio Biondi e Pedro 
Biondi dissecam os rankings universitários inter-
nacionais, enquanto Guilherme Jeronymo revela 
os altos custos da publicação de papers.

O Editor

AvAliAção como dispositivo de poder
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ENTREVISTA: RITA BARRADAS BARATA

“tem que mudAr A formA de 
AvAliAr”, diz ex-diretorA de 

AvAliAção dA cApes

• “Não tem que avaliar cada pessoa, um erro enorme da pós-graduação é que não está avaliando programa, 
está avaliando soma de professores. E cada professor tem que ser igualzinho ao outro, no sistema atual, porque 
você tem as regrinhas: ‘Eu preciso ter três a cinco alunos’, ‘Eu preciso publicar xis’. Fica todo mundo igualzinho. 
Isso é péssimo para a produção de conhecimento. Para mim, hoje, o problema maior da avaliação está aí”

• “Comecei a perceber que esta avaliação estava muito parametrizada, muito estabelecida em cima de 
pontos de corte para todas as variáveis. Não é só para a produção, as outras coisas também: quantos alunos 
por orientador, qual tempo de titulação, tudo isso estava muito transformado em indicador aritmético, 
esquecendo que o mesmo número representa situações completamente diferentes”

• “Tem que mudar a forma de avaliar [os artigos]. Então talvez não possa avaliar tudo. Talvez tenha que 
levar em conta o que é mais relevante. Por isso a questão da autoavaliação do programa, que precisaria ter 
um peso maior”. “Substituir a ficha por um roteiro de avaliação, mais livre, onde eu tivesse espaço e não 
ficasse amarrada nos ‘pesinhos’ e nas ponderações”. “Você avançaria, e desmontaria essa ideia de que 
todo mundo precisa fazer 10 artigos, 15 artigos, 20 artigos. Não. Você precisa fazer um, muito bom”

Daniel Garcia
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Pode ser surpreendente para alguns. A autora das frases ao lado, que “trombam” 
frontalmente com a mentalidade produtivista em voga, não é estranha às searas do 
sistema de avaliação acadêmica, antes pelo contrário. Trata-se da professora Rita de 
Cássia Barradas Barata, da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, que 
foi diretora de Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
Superior (Capes) entre agosto de 2016 e abril de 2018, tendo antes ocupado outros 
cargos na casa. Rita coordenou a área de Ciências da Saúde do Conselho Técnico-
Científico (CTC) da Capes. Também representou o CTC no Conselho Superior da 
agência, que, como se sabe, é o órgão incumbido de regulamentar a pós-graduação 
nacional e avaliar sua qualidade, por meio de um sistema de avaliação trienal que 
atribui notas aos diferentes programas de mestrado e doutorado.

Nesta entrevista à Revista Adusp, concedida em junho de 2019, Rita retoma 
questões que já vinha trabalhando publicamente ao menos desde 2017, quando, 
numa concorrida reunião com as coordenações de programas de pós-graduação 
da USP, expôs suas críticas e anunciou medidas iniciais de reforma do sistema 
— as quais, no entanto, só conseguiria implantar em parte. Em agosto de 2018, 
em reveladora entrevista à jornalista Camille Cardoso, publicada no blogue 
Direto da Ciência, a professora recorreu à metáfora da máquina doida, que ela 
voltou a citar para esta revista: “Quando todos publicam o dobro pensando na 
avaliação seguinte, os pontos de corte dobram. Então é ilógico. Se a roda não for 
desmontada, ela não vai se desmontar sozinha, vai continuar rodando que nem 
doida. O sentido original da coisa se perdeu. É preciso voltar a olhar a formação, 
porque os doutores estão saindo mais como técnicos do que como pensadores.”

Que fique claro: a professora está entre os defensores da avaliação (“como é que 
eu sei que devo pôr mais dinheiro aqui, menos ali?”), mas acredita ser possível um 
sistema inteligente, antípoda do produtivismo acadêmico, baseado na qualidade, 
ainda que reconheça ser inexequível uma avaliação inteiramente qualitativa. 
Neste modelo alternativo ganhariam espaço a autoavaliação dos programas, 
mediante a substituição da ficha de avaliação por um roteiro sem engessamento, e 
a diversidade de perfis.

O problema maior, atualmente, diz Rita, é a uniformização estéril provocada pelo 
sistema em vigor. “Se tivesse que indicar qual é ‘o’ problema, é esse. Eu tenho que 
avaliar o programa, o programa tem que ter diversidade, eu preciso ter diferentes 
perfis. Eu tenho que ter aquele cara que é um ótimo pesquisador, mas é um 
péssimo docente. Que a gente sabe que existe. Então eu vou pôr os alunos para 
aprender com ele? E esse que gosta de ensinar vai produzir menos que aquele que 
faz só pesquisa. Mas os dois são úteis para o programa”. (Pedro Estevam da 
Rocha Pomar e Daniel Garcia)
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Revista Adusp. Em que momento 
a Sra. começou a se dar conta dessas 
distorções, desses problemas?

RBB. Já no CTC. Porque eu coor-
denei a área de saúde coletiva por 
dois períodos. Quando você começa 
a lidar com o conjunto dos cursos, 
primeiro da sua área, e entender co-
mo a dinâmica ocorre nos diferentes 
cursos, porque tem situações muito 
diferentes na pós-graduação. Se por 
um lado o sucesso do sistema de pós-
graduação é essa flexibilidade, por 
outro você tem uma variabilidade e 
muitas vezes essa variabilidade, no 
momento de fazer a avaliação, não 
é tão percebida, ou não é tão valori-
zada. Por quê? Um dos critérios para 
você montar as comissões de avalia-
ção é: pessoas que tenham respeita-
bilidade no campo, que tenham vi-
vência, que tenham experiência, ou 
seja: eles virão daqueles programas 
mais consolidados, de instituições 
mais fortes no campo da produção 
de pesquisa. Às vezes é difícil a pes-
soa se colocar no lugar de um curso 
pequeno, de uma instituição mais 
frágil, geograficamente mais distante 
dos centros de vida cultural e cientí-
fica do país. Aí você começa a se dar 
conta dessas coisas, porque você co-
meça a conhecer os programas por 
dentro, você visita, enfim... 

Já como coordenadora eu come-
cei a perceber que esta avaliação 
estava muito parametrizada, muito 
estabelecida em cima de pontos de 
corte para todas as variáveis... Não é 
só para a produção, porque a gente 

quando fala de avaliação o que mais 
salta é a questão da produção, por-
que de fato ela tem um peso muito 
central na avaliação. Mas as outras 
coisas também: quantos alunos por 
orientador, qual tempo de titulação, 
ou seja: tudo isso estava muito trans-
formado em indicador aritmético, 
esquecendo que o número represen-
ta situações completamente diferen-
tes. O mesmo número.

Como sou epidemiologista, traba-
lho muito com taxas, com números, 
então a gente é obrigada a ter essa 
percepção. E eu comecei a ver isso 
com relação à avaliação. Você muitas 
vezes se deixa levar pelo número, fria-
mente, como se isso garantisse uma 
posição neutra do avaliador, como se 
fosse possível ser neutro ao avaliar. 
Avaliar é atribuir valor, não tem co-
mo escapar disso. Então as pessoas se 
escondem um pouco atrás dessa coisa, 
para dizer: “Olha, eu sou neutro, os 
números é que vão dar a posição”...

“A avaliação da Capes é 
comparativa. Ela não é 
essencialista. Quer dizer, não 
é uma avaliação que parte 
de essências, de princípios 
que deveriam estar sendo 
cumpridos. Ela parte de 
comparar entre os cursos 
que posição cada um tem”

Revista Adusp. Um positivismo 
feroz.

RBB. Feroz, nesse sentido, por-
que veja: por um lado, te protege, 
no sentido de que eu não conheço 
todos, então posso ser injusto; mas 
por outro, tira aquilo que a avaliação 
tem de essencial, que é compreen-
der as situações que você está ava-
liando. Não é? Então, não é simples 
a situação. Claro que eu não tinha 
essa clareza na primeira avaliação 
que eu fiz. Na hora em que você vai 
para a segunda, e que estando no 
CTC você vê o que acontece em to-
das as áreas, e depois como diretora 
de Avaliação — aí por obrigação eu 
tinha que entender de todas as áreas, 
conhecer a diversidade — você vai 
vendo que as coisas vão se multi-
plicando em termos de dificuldades 
neste sentido que eu estou levantan-
do. De uma avaliação muito amarra-
da numa ficha, a ficha muitas vezes 
não dá margem para avaliar aquilo 
que você está percebendo. A ficha é 
muito amarrada, ela tem pesos esta-
belecidos, o próprio sistema calcula 
e indica a nota. E muitas vezes não 
cabe naquele sistema tão amarrado 
a diversidade que você tem. Isso vale 
para tudo, vale para todos os aspec-
tos da avaliação, não só para a ques-
tão da produção.

Na questão da produção a gente 
tem um complicador a mais, que é o 
fato de existirem métricas de avalia-
ção da produção científica universal-
mente usadas, embora elas tenham 
sido muito pouco estudadas. Não é? 
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Porque tem uma grande discussão 
sobre os indicadores e as métricas 
que é argumentativa, baseada em 
raciocínio lógico, mas nem sempre 
a evidência empírica confirma esse 
raciocínio. E tem pouquíssimo estu-
do feito em cima do empírico. Então 
precisamos entender melhor o que 
estas métricas significam e em que 
medida elas podem ser úteis. 

Por outro lado, nós temos um sis-
tema de pós-graduação crescendo 
muito. Entre uma avaliação e outra, 
temos um crescimento de quase 25% 
no sistema, em quatro anos. Ou seja: 
é quase impossível a gente fazer a 
avaliação completamente qualitati-
va, porque o número de programas é 
enorme. Agora, talvez a saída esteja 
em combinar as duas coisas. Aque-
las áreas que têm um número me-
nor de programas em certa medida 
são melhor sucedidas em fazer isso. 
Elas usam os indicadores quantitati-
vos, mas têm condições de analisar 
mais qualitativamente o conjunto 
de material que é oferecido para a 
avaliação, porque têm tempo para 
fazer isso. Elas têm, vamos dizer, 30 

programas. Agora, uma área que tem 
250 programas, e que tem a mesma 
semana para avaliar os 250... Tem 
uma coisa que é difícil as pessoas 
entenderem: por exemplo, essa área 
que tem 250 [programas] chama 80 
consultores. Mas como é que você 
coordena 80 consultores? Então não 
resolve. Enfim, tem uma série de de-
safios na avaliação. 

Voltando a falar dos indicadores 
de produção: eles acabam sendo usa-
dos em parte porque o mundo in-
teiro usa, e aí “bem, isso está consa-
grado”. Agora, o fato de todo mundo 
usar tem muito a ver com que é isso 
que está disponível. E mesmo [entre] 
as pessoas que são mais críticas ao 
uso dos indicadores quantitativos, 
poucas se dispõem a formular suges-
tões de como a gente poderia fazer 
de maneira objetiva uma avaliação 
qualitativa. Porque o risco que vo-
cê corre, quando não tem isso obje-
tivado, é deixar que as impressões 
predominem. E como a maioria das 
pessoas não conhece a totalidade dos 
cursos, a chance de você ser leva-
do pelo prestígio que determinados 

grupos têm, pelo fato de ter naquele 
programa alguém que é uma lideran-
ça no campo... Então a gente tem que 
trabalhar no sentido de desenvolver 
esses indicadores qualitativos mais 
objetiváveis, que não impliquem mé-
trica, medir coisas, mas entender e 
compreender a essência dos progra-
mas. Esse é o desafio hoje, de enfren-
tar o chamado produtivismo.

Como é que isso aconteceu? Por 
quê? Vamos tentar entender. Até 
1998, quando a Capes pela primeira 
vez formulou uma ficha única para 
todas as áreas, e passou a pôr uma 
ênfase muito forte na produção cien-
tífica, mas na produção científica di-
vulgada, seja livro, seja artigo, havia 
no Brasil, na pós-graduação princi-
palmente, neste período de 1970 a 
1990, uma produção que ia para a 
gaveta. As pessoas faziam projeto, 
desenvolviam pesquisas, mas con-
sideravam que ao entregar o rela-
tório de pesquisa estava terminado 
o trabalho. E a divulgação muitas 
vezes não se dava. Eu mesma tenho 
trabalhos desse período, de quando 
era mestra ainda ou estava fazendo 
doutorado, que foram para a gaveta. 
São pesquisas que poderiam ter dado 
uma contribuição importante para o 
sistema de saúde. Porque a gente não 
sentia a pressão. Você fez a pesquisa, 
entregou o relatório para o financia-
dor, prestou suas contas, terminou. 
E ficava aquela... “a gente precisa 
escrever” aquela pesquisa. E a gen-
te não escrevia. Porque não havia a 
pressão para isso, por um lado. Claro 
que sempre houve os intelectuais 
que divulgaram a sua pesquisa ade-
quadamente. Mas havia muito disso 
entre os docentes. Até porque a gen-
te trabalha demais, tem muitas tare-

Daniel Garcia
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fas, nunca tem gente suficiente para 
fazer tudo, isso vai ficando. Então a 
Capes de alguma forma disse: “Olha, 
a pesquisa só termina quando ela for 
publicada”. E a pós-graduação come-
çou na avaliação a forçar isso. Num 
primeiro momento, OK. Positivo fa-
zer isso. Mas o que acontece? A ava-
liação da Capes é comparativa. Ela 
não é essencialista. Não é assim: “Um 
curso 7 tem que ter essas virtudes 
para ser 7”. Não. Ele primeiro precisa 
ficar bem posicionado no ranking de 
todos os cursos da área, para depois 
eu olhar essas qualidades e dizer “ele 
pode ser 6, ou 7”.

Revista Adusp. A lógica da com-
petição.

RBB. A lógica de ranqueamento. 
É essa. Está escrito no regulamento 
da pós. Quer dizer, ela não é uma 
avaliação que parte de essências, de 
princípios que deveriam estar sendo 
cumpridos. Ela parte de comparar 
entre os cursos que posição cada 
um tem. É claro que algumas áreas 
levam isso ao extremo, no sentido 
de realmente fazer uma coisa ma-
temática, passar a régua: “Olha, vou 
dividir isso aqui em três pedaços”, 
e é assim. Tem áreas que não, que 
fazem uma mescla entre o que o in-
dicador quantitativo está sugerindo 
e qual é o contexto desse programa. 
Vou dar um exemplo da minha área: 
a área de Saúde Coletiva. Quando eu 
fiz a minha primeira avaliação, tí-
nhamos um programa de doutorado 
novo, instituído na [Universidade] 
Federal do Maranhão, que tinha um 
desempenho que não o colocaria 
entre os programas nota 4, nota mí-
nima que um doutorado precisa ter. 
Nós fizemos toda uma argumenta-
ção perante o CTC de que, apesar 

disso, nós estávamos considerando 
que era um curso novo, numa região 
onde não é fácil instalar um curso 
de Saúde Coletiva; que eles tinham 
liderança científica suficiente, pe-
lo menos um dos docentes com li-
derança científica reconhecida no 
campo, para poder levar aquele cur-
so para um outro lugar; e que a gen-
te queria apostar naquele curso. En-
tão é possível fazer isso, tanto é que 
muita gente diz: “É incoerência da 
análise”. Não, ao contrário: é onde a 
comissão realmente mostra os valo-
res que ela está trazendo para a Pós, 
não é? Existe isso. Às vezes de fora 
as pessoas não conseguem enxergar 
que existe esse processo, mas mui-
tas áreas trabalham assim. Usam o 
indicador quantitativo como uma 
referência inicial, mas durante a se-
mana de avaliação a gente costuma 
ver o trabalho antes, e chegar lá já 
com as relatorias feitas, para poder 
ter uma discussão no conjunto. Aí 
você consegue olhar essas situações 
particulares e não cometer muitos 
erros. Outros grupos não fazem isso, 
ficam friamente naquilo que os indi-
cadores quantitativos mostram. Eles 
defendem essa posição. A gente tem 
que respeitar, mas certamente você 
vai cometer mais enganos ao fazer 
isso, porque as situações são muito 
diversas, e a gente precisa levar isso 
em conta. 

Revista Adusp. Eu vi a sua en-
trevista para o Direto da Ciência, a 
Sra. até menciona aquela imagem do 
“sarrafo”. A Sra. não acha que a pró-
pria lógica do sistema conduz a esse 
“sarrafo” sempre [mais alto]...?

RBB. Leva a isso. Sim! Porque ve-
ja, se é comparativo, e quando estou 
trabalhando o meu programa eu não 

sei como é que os outros estão tra-
balhando, não adianta você dizer: 
“Olha, gente, a produção está OK, não 
precisa ir mais além”. O coordenador 
do programa pensa assim: “Bem, se 
eu não for e os outros forem, minha 
nota vai cair. Não vou ficar nem no 
lugar em que eu estou, quanto mais 
subir”. Então os coordenadores, ao 
selecionarem os orientadores, apli-
cam individualmente os valores que 
foram aplicados coletivamente na 
avaliação. Coletivamente, na área de 
Saúde Coletiva por exemplo, a mé-
dia de produção dos programas está 
lá em 500 pontos, vamos dizer. É o 
conjunto. E o coordenador diz: “Ah, 
para ser orientador no meu progra-
ma você tem que fazer 500 pontos”. 
Porque é isso que precisa para tirar 
nota 5. Não é individual, o “500”. Mas 
é aplicado assim. Que é que isso vai 
produzir na próxima avaliação? Eu 
vou ter o que produziu 500, mas vou 
ter o que produziu 700. A média vai 
subindo. Então o próprio processo 
de avaliação, ao estar montado como 
está, e ao ser aplicado nos programas 
desse jeito, é uma máquina que não 
para de rodar. Uma máquina maluca, 
nesse sentido.

“A intenção era mudar, assim 
que terminou a Avaliação 
2013. Que aconteceu? A 
Capes mudou de presidente 
três vezes, mudou o diretor 
de Avaliação três vezes. As 
coisas não têm continuidade. 
Não aconteceu”
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Revista Adusp. Sim, mas é uma 
máquina maluca que se presta a um 
projeto de ciência, de universidade. 
A Sra. tem uma certa fé em algum 
modelo de avaliação. E esse modelo 
atual pretende introduzir uma lógica 
que é fabril, mercantil, contabilista.  
Queria ouvir sua opinião sobre isso.

RBB. Falando da experiência que 
eu tive com as direções da Capes, 
quando eu fui coordenadora, o pro-
fessor Jorge Guimarães presidente 
e o professor Lívio [Amaral] diretor 
de Avaliação, e depois eu diretora de 
Avaliação, acho que já há na direção 
essa mesma percepção. Tanto é que 
se você pegar o relatório da Capes, 
da Diretoria de Avaliação, sobre a 
avaliação de 2013, já está escrito lá 
com todas as letras que esse modelo 
está exaurido. Que nós temos que 
substituir este modelo de avaliação 
por outro. Qual? Esta é a questão. 
Então o que nós discutimos agora, 

2017? Você faz avaliação em 2013, 
referente ao período que termina 
em 2012. Você leva um ano fazendo 
a avaliação. Você vai poder rever o 
modelo no segundo ano do período 
que vai ser avaliado em seguida. Para 
esse período teria que ter feito isso 
no ano passado [2018], vai chegar 
2020 e não mudou nada. Porque aí 
você quer mudar e as pessoas dizem: 
“Mas como vai mudar, agora que es-
tá no último ano da avaliação?”

Então ou você muda logo após a 
avaliação que terminou, ou você não 
consegue mudar. A intenção era mu-
dar, assim que terminou a Avaliação 
2013. Está lá escrito. O que aconteceu? 
A Capes mudou de presidente três 
vezes, mudou o diretor de Avaliação 
três vezes. Então as coisas não têm 
continuidade. Não aconteceu. Quan-
do eu cheguei para fazer a Avaliação 
2017 [o período avaliado passou de 
três para quatro anos], eu tive um ano 

para preparar a avaliação, a gente já 
tentou fornecer para as comissões 
coisas um pouco diferentes. Mas não 
dava para mudar o modelo, porque 
todo mundo dizia: “Não, não podemos 
mudar agora que a avaliação é no ano 
que vem”, e num certo sentido é ver-
dade, você não pode mudar comple-
tamente o jogo se os coordenadores 
e os programas se organizaram em 
função daquilo que estavam preven-
do que seria a avaliação. Então nossa 
grande chance de mudar teria sido o 
ano passado. Só que não aconteceu. 
Portanto ela não vai acontecer para a 
próxima avaliação.

Revista Adusp. Mas nós entrevis-
tamos um diretor de Avaliação ante-
rior, Renato Janine, que mais tarde 
seria ministro, fizemos uma entre-
vista longa, ele já admitia algumas 
coisas, mas a Capes, no essencial, não 
muda. Do ponto de vista da Adusp, 
de outras entidades da área, são inú-



12   Revista Adusp   novembro 2019 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

meras distorções que vêm sendo 
apontadas, por exemplo: disputa de 
poder entre áreas no CTC.

RBB. Agora não tem mais. Sabe 
por quê? Eu vivi as duas situações. 
O CTC pequeno e o CTC expandido. 
O professor Lívio, quando assumiu 
a diretoria da Capes, instituiu, em-
bora o CTC continue formalmente 
sendo composto por representação, 
ele passou a fazer todas as reuniões 
de CTC com todos os coordenadores 
de área. Isso mudou completamente 
essa distribuição de poder entre as 
áreas. É nítido. Porque uma coisa é eu 
desclassificar uma área na ausência 
do representante daquela área. Outra 
coisa é eu fazer isso com ele sentado 
na minha frente. A partir do momen-
to em que o CTC é ampliado, todas 
as áreas estão no CTC com direito a 
voz; voto quando se trata de delibe-
ração não pode, porque não mudou 
no Estatuto. Eu batalhei bastante para 
que mudasse, mas não é do interesse 
do último presidente da Capes am-
pliar essa participação democrática. 
Eu custei muito para descobrir isso 
e foi um dos motivos de eu sair. Mas 
por mim já teria mudado no Estatuto, 
porque foi um avanço enorme o que 
o professor Lívio fez. É muito mais 
difícil você coordenar um colegiado 
com 50 membros — ou mais até, por-
que além dos 48 coordenadores de 
área tem representações da ANPG, 
dos pró-reitores de pesquisa e pós-
graduação das universidades — do 
que um com 18 ou 20 pessoas. No en-
tanto, o que você ganha em transpa-
rência, em acesso à informação, em 
menos manipulação... Veja, o que ha-
via antes? Tudo era atribuído ao CTC. 
“O CTC não deixa”. Aí você vai ver, é 
o teu próprio representante de área 

que dentro do conjunto de áreas quer 
manter uma posição de poder. Não é 
nem em relação às outras, é dentro da 
própria grande área, isso acontecia. 
Com o CTC ampliado, acabou. Hoje 
as pessoas são obrigadas a entender 
o que é a área do outro e a respeitar 
minimamente.

De alguma forma se recuou des-
ta mudança, porque se voltou a ter 
o CTC só com os representantes, e 
para atenuar um pouco os proble-
mas eles criaram uma instância que 
não é regimental, que é uma reunião 
prévia ao CTC entre os coordenado-
res por grande área. Por exemplo: a 
grande área da Saúde, que são nove 
coordenadores, se reúne e discute as 
coisas antes da reunião do CTC. Por-
que na reunião do CTC ela estará re-
presentada por três coordenadores, 
e não pelos nove. Então houve um 
recuo na última troca do CTC. Mas 
durante o período de 2013 até 2017 
ele funcionou ampliado, com a par-
ticipação de todos os coordenadores 
em todas as reuniões. Isto diminuiu 
muito o que de fato havia, e era um 
dos principais gargalos, que era esse 
poder, esse micropoder, vamos cha-
mar assim, da representação em face 
às outras áreas que não estavam ali 
representadas. Então a circulação da 
informação era diferenciada, o poder 
que essas áreas tinham era maior 
em relação às outras, o desequilí-
brio entre as áreas de Engenharias 
principalmente, Medicina também, 
essas áreas, vamos dizer assim, com 
um acúmulo de capital político no sis-
tema de ciência e tecnologia brasi-
leiro [e as demais], se reproduzia no 
CTC. Mas hoje isso está muito mais 
atenuado, e estava mais ainda quan-
do o CTC era ampliado. Eu defendi 

ferrenhamente essa manutenção do 
CTC ampliado porque acredito fir-
memente que nesse processo você 
melhorou todo mundo, porque as 
pessoas são obrigadas a se colocar no 
lugar do outro e a tentar entender 
o que é que o outro faz. E não achar 
que fazer ciência é só fazer o que eu 
faço na minha área.

“Nenhum país tem uma 
máquina como a Capes. 
Fui em várias reuniões. 
O México está montando 
sistema, Chile, Argentina, 
mas nenhum chega perto 
da Capes em quantidade 
de informação, processo de 
avaliação regular, periódico. 
Não tem”

Revista Adusp. Mas a senhora 
concorda que esse modelo se espa-
lhou e se enraizou, teve filhotes? Por 
exemplo, na USP temos hoje um siste-
ma de avaliação ultracentralizado, te-
mos também a chamada Comissão Es-
pecial de Regimes de Trabalho (CERT), 
que é um sistema policialesco, que se 
baseia em coisas do tipo quantas cita-
ções você teve no Google Scholar.

RBB. Concordo. Na Europa você 
tem esse problema hoje com Bolonha 
e com a tentativa de uniformização. 
Nosso sistema se inspirou muito, em 
termos de “o que é que eu quero com 
a pós-graduação”, no modelo norte-
americano. Só que os norte-ameri-
canos não fazem essas avaliações. A 
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avaliação lá é feita pelas avaliações 
das áreas, mais como referência de 
mercado. Quer dizer: esse curso é ava-
liado assim, você vai gastar o seu di-
nheiro, gaste sabendo o que você está 
comprando. Mas são as sociedades de 
especialistas, as sociedades científi-
cas que fazem. O Estado não se mete, 
não tem nada a ver com nenhum dos 
processos de avaliação feitos nos Es-
tados Unidos. Nenhum país tem uma 
máquina como a Capes. Fui em várias 
reuniões, discussões, nenhum lugar... 
Aqui na América Latina começa a ha-
ver. O México está montando um sis-
tema, Chile, Argentina, mas nenhum 
chega perto do que a Capes faz em 
termos de quantidade de informação, 
processo de avaliação regular, perió-
dico. Não tem. Na Europa você passa 
a ter isso por conta do financiamento 
para as instituições, mas também não 
é a avaliação de cursos, de programas. 
É a avaliação da unidade, da facul-
dade tal, do departamento tal, para 
repartir recursos. Então as situações 
são muito diferentes: o que está acon-
tecendo lá do que acontece aqui. Mas 
tem consequências parecidas mui-
tas vezes. Porque a mesma coisa está 
acontecendo na Europa agora: como 
é que a gente mede? Sempre foi um 
problema, como é que mede ciência? 
Não é de hoje que os pesquisadores e 
os próprios cientistas se perguntam: 
como é que mede, como é que eu sei 
que eu devo pôr mais dinheiro aqui, 
menos ali? Ou quanto de dinheiro 
eu preciso pôr aqui, quanto eu pre-
ciso pôr lá. É uma questão que está 
aí há muito tempo. Com os indicado-
res cientométricos, as pessoas dizem: 
“Por que a gente não usa esta coisa 
aqui, para de alguma maneira men-
surar?” Acontece que a comparação 

não é simples. Essa é a questão. Por-
que cada área tem uma tradição de 
produção de conhecimento diferente, 
então se você não levar essas coisas 
em consideração vai ter problemas 
inúmeros.

Neste sentido está tendo uma dis-
cussão na Capes, vai ter o novo Qualis 
no mês que vem [julho], a gente vai 
ver o que isso vai virar na prática, 
mas tem um grupo de trabalho dis-
cutindo como usar de maneira mais 
adequada esses indicadores, e não 
só pegando um valor absoluto do in-
dicador, “a revista que atinge esse 
valor fica em tal lugar” e assim por 
diante. Muitas áreas já não fazem is-
so há muito tempo, mas o que passa 
para a comunidade são exatamente 
estas que batem o martelo assim. “Se 
o fator de impacto não for 2 vírgula 
‘não sei quanto’, não vou classificar 
essa revista em tal lugar”. Mas isso é 
cada área que decide. Cada área tem 
critérios próprios para fazer isso. Não 
é o mesmo para todo mundo. A única 
coisa que é a mesma para todo mun-
do são aquelas regras de barreira que 
o CTC colocou para aumentar a ca-
pacidade de discriminação do Qualis, 
que estava completamente perdido. 
E foi o Renato [Janine] que fez essa 
análise, que levou à mudança.

Revista Adusp. Mas que acaba 
gerando um monte de distorções 
que se espalham. Um pesquisador do 
porte do Elisaldo Carlini queixou-se 
de que não conseguia publicar em 
português. “Eu preciso que as pesso-
as leiam isso, por que tenho de publi-
car em inglês?”

RBB. Tem uma série de questões. 
Agora, por outro lado você vai ter 
áreas que praticamente só publicam 
em português, e elas têm o Qualis do 

mesmo jeito. Então as áreas de Hu-
manidades e Ciências Sociais Aplica-
das, tirando Economia, que tem esse 
mesmo padrão, as outras todas prati-
camente não têm publicação que não 
seja em português. Essa é uma outra 
discussão que se faz. O Qualis hoje 
não é comparável entre as áreas, de 
jeito nenhum. Claro que não é possí-
vel você fazer da forma burra, quer 
dizer: eu estabeleço os valores dos 
indicadores e todo mundo vai ter que 
aplicar isso. Isso não pode, porque é 
completamente equivocado. Agora, 
você precisaria descobrir uma forma 
de classificar que entendesse as dife-
renças de cada área. Porque são 800 
mil artigos que foram produzidos pe-
la pós-graduação brasileira, claro que 
com duplicatas, porque por exemplo 
se eu fizer um artigo com você, você 
é de um programa e eu sou de outro, 
ele vai entrar duas vezes. Ou eu faço 
com um colega. Isso a gente limpou 
na avaliação. Mas às vezes os coor-
denadores põem duas vezes, porque 
o dado sai direto do Lattes. Mas tem 
800 mil artigos. Como é que vou fazer 
com 800 mil artigos?...

“O programa tem que ter 
diferentes perfis. Aquele 
cara que é um ótimo 
pesquisador, mas péssimo 
docente. E esse que gosta 
de ensinar vai produzir 
menos do que aquele que 
só pesquisa. Mas os dois são 
úteis para o programa”
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Revista Adusp. E por que é que 
precisa fazer?

RBB. Não precisa com 800 mil 
artigos. Por isso a gente diz: tem 
que mudar a forma de avaliar. En-
tão talvez não possa avaliar tudo. 
Talvez tenha que avaliar uma parte. 
Talvez tenha que levar em conta 
o que é mais relevante. Por isso a 
questão da autoavaliação do pro-
grama, que precisaria ter um peso 
maior. Que é como eles avaliam o 
que fazem de relevante. Não tem 
que avaliar cada pessoa, um erro 
enorme da pós-graduação é que não 
está avaliando programa na verda-
de: está avaliando soma de profes-
sores. E cada professor tem que ser 
igualzinho ao outro, no sistema atu-
al, porque você tem as regrinhas: 
“Eu preciso ter três a cinco alunos”, 
“Eu preciso publicar xis”. Fica todo 
mundo igualzinho. Isso é péssimo 
para a produção de conhecimento. 
Para mim, hoje, o problema maior 
da avaliação está aí. Se tivesse que 
indicar qual é “o” problema, o pro-
blema é esse. Eu tenho que avaliar o 
programa, o programa tem que ter 
diversidade, eu preciso ter diferen-
tes perfis. Eu tenho que ter aquele 
cara que é um ótimo pesquisador, 
mas é um péssimo docente. Que a 
gente sabe que existe. Então eu vou 
pôr os alunos para aprender com 
ele? E esse que gosta de ensinar vai 
produzir menos que aquele que faz 
só pesquisa. Mas os dois são úteis 
para o programa. Vamos pegar o 
exemplo do Carlini. Uma pessoa bri-
lhante, uma pessoa que foi funda-
mental no campo em que ele traba-
lha no país, formou gerações. Hoje 
ele está com mais idade. Eu não vou 
pedir para ele publicar o que publi-

ca um garoto de 25 ou de 30 anos. 
Agora, qual o programa que não se 
beneficiaria de o Carlini ser docente 
desse programa?

Hoje o sistema não permite isso. 
Porque o coordenador pega o resul-
tado da última avaliação e gere o 
programa dele com aquilo. Ele não 
diz qual o melhor jeito de combi-
nar os recursos que eu tenho aqui 
para fazer o melhor programa que 
eu consigo. Que era uma coisa que o 
Jorge [Guimarães] sempre dizia: “A 
regra da avaliação tem que ser essa. 
Eu tenho que fazer do melhor jeito 
possível, e a avaliação tem que ir lá e 
ver se eu estou fazendo”. Hoje inver-
teu completamente. Você tem os in-
dicadores, os coordenadores tentam 
se basear naquilo para gerir os seus 
programas, e isso está resultando 
numa superpadronização dos perfis. 
Todo mundo tem que fazer do mes-
mo jeitinho. Uma pressão enorme 
por resultados de curto prazo, que é 
mortal para a ciência. Ninguém vai 
investir em nada novo, porque vai 
levar oito, dez anos para dar resulta-
do. E os programas não estão dando 
a chance de você fazer isso.

Gerou uma série de disputas in-
ternas aos grupos, que não existiam 
antes de a avaliação ser desse jeito. 
Eu reconheço todos esses problemas. 
E eu reconheço por dentro, tendo 
vivenciado isso. Então estamos num 
momento muito desafiador de ter 
que fazer a mudança a qualquer cus-
to. Mas eu não sinto que a gente te-
nha condições concretas, hoje, para 
que ela seja feita na intensidade que 
precisaria já para a próxima avalia-
ção, para dar o recado. Para dizer: 
“Gente, vamos desmontar essa roda. 
Vamos fazer de outro jeito”.

 
“Hoje nós não 
conseguimos avaliar, a não 
ser pelo paper que o aluno 
eventualmente publica 
no trabalho de conclusão 
dele, se ele está de fato 
sendo bem formado. O 
paper é um proxy indireto 
dessa formação. Porque 
não sei quanto do que está 
ali foi ele que fez”

Eu participei como diretora de 
uma reunião que a área de Ciências 
da Computação faz anualmente, 
após a avaliação. Ela reúne todos 
os programas 6 e 7 num seminário, 
e convida cinco professores de Ci-
ências da Computação de diferen-
tes países, para assistirem a essas 
apresentações e fazerem sugestões. 
O que precisa mudar, o que preci-
sa melhorar, quanto estamos dis-
tantes do que os melhores centros 
de pesquisa nessa área fazem, o 
que temos de diferente mas que é 
vantagem. Uma discussão bastante 
interessante. E me chamaram para 
o último dia, para assistir à apre-
sentação dos professores. Impres-
sionante: em três dias, a maioria 
deles acerta na mosca. Qual foi a 
grande mensagem? “OK, vocês en-
contraram uma maneira de avaliar 
a produção científica, mas e cadê 
a formação? Como é que eu sei que 
essas pessoas estão sendo bem for-
madas?”
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É isso. Hoje nós não conseguimos 
avaliar, a não ser pelo paper que o 
aluno eventualmente publica no tra-
balho de conclusão dele, se ele está 
de fato sendo bem formado. E o paper 
é um proxy indireto dessa formação. 
Porque eu não sei quanto do que está 
ali foi ele que fez, quanto é o traba-
lho como um todo do grupo no qual 
ele está inserido, qual é a autonomia 
que ele tem de produzir um outro 
trabalho daquele nível sozinho, em 
outra instituição, não é? Então nós 
estamos avaliando muito precaria-
mente a formação. E este deveria 
ser o centro da mudança. Mas o que 
eu estou vendo das mudanças na fi-
cha que está sendo proposta para a 
próxima avaliação é mais do mes-
mo. Sinto ter que dizer isto. Porque 
eu estava apostando numa mudança 
mais importante.

A gente queria não ter mais a fi-
cha. Substituir a ficha por um rotei-
ro de avaliação, mais livre, onde eu 
tivesse espaço e não ficasse amar-

rada nos ‘pesinhos’ e nas pondera-
ções, para entender o que de fato 
um programa é. Ter uma clareza do 
que um programa jovem, numa ins-
tituição recente, é capaz de fazer. 
O que é que um programa com 40 
anos de existência deveria estar fa-
zendo. Quer dizer: minimamente, a 
avaliação precisaria dar conta dessas 
coisas. Eu tenho programas que es-
tão há 20 anos fazendo exatamente 
o que faziam no ano da sua criação. 
Óbvio que isso não é bom. Agora, eu 
não posso querer que um curso que 
tem três, quatro anos de existência 
tenha o desempenho de um que tem 
15 ou 20 [anos]. Porque é um proces-
so, ninguém faz mágica. Ninguém 
começa do dia para a noite com um 
curso nota 7. Isso está mais do que 
demonstrado. As notas são corres-
pondentes ao tempo de existência 
dos programas. Não é reta linear, 
mas tem muito a ver.

“Na verdade não existe um 
Qualis Livros. O que existe é 
um roteiro de análise.  
O número de livros de 
algumas áreas é impossível. 
O periódico é permanente.  
O livro é único. Ele não  
tem Qualis por isso: é  
um evento único”

Revista Adusp. Já sabemos de 
todos os problemas com o Qualis 
Periódicos. Qualis Livros não é uma 
aberração?

RBB. Na verdade não existe um 
Qualis Livros. O que existe é um ro-
teiro de análise dos livros. Por quê? 
De novo, como para os artigos, o nú-
mero de livros de algumas áreas é 
impossível. Impossível de fazer uma 
análise de conteúdo. Então se defi-
niram algumas características e uma 
avaliação mais qualitativa para os 
estratos mais altos. Esse livro é ino-
vador, traz realmente uma contri-
buição inovadora para o campo, ele 
inova na metodologia, ele inova no 
conteúdo, ele tem potencialidade de 
um impacto não só acadêmico mas 
social? Enfim, foram algumas coisas 
que a gente desenhou. De todo modo 
também está se tornando impossível 
fazer isso de maneira adequada. A 
Educação teve um número de livros 
na última avaliação que é impensá-
vel. No artigo, a gente avalia o pe-
riódico. O periódico é permanente, 
vamos dizer assim. O New England é 
o New England, há cinquenta anos. O 
livro é único. Ele não tem um Qualis 
por isso: é um evento único. Se fez 
no início a coisa de classificar edito-
ra, é um absurdo. Óbvio que não iria 
dar certo. Então se passou a olhar o 
livro, tanto é que as comissões rece-
bem os livros fisicamente, ou pelo 
menos um PDF. Na última avaliação 
a Arquitetura fez tudo por meio ele-
trônico. Todo mundo tinha que esca-
near e mandar para o coordenador, 
para a comissão, eles abriram nos 
computadores, ninguém mandou o 
livro físico. Mas nas outras áreas se 
manda o livro físico, vai para uma 
biblioteca, essa biblioteca cataloga 
esses livros, fica com esses livros. 
Mas veja: não é um processo simples, 
de jeito nenhum, e tem que ter uma 
outra maneira.

Daniel Garcia
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O que a gente tinha começado a 
discutir? Quer usar a produção total, 
para dar uma olhada em como ela é? 
OK, mas a avaliação teria que ser fei-
ta com alguns exemplares. Amostra, 
não sorteada, o curso nos diz o que 
fez de melhor. “Quais as minhas me-
lhores teses, nesse período que vocês 
vão avaliar?” Todo curso tem alunos 
medíocres, alunos médios e alunos 
excelentes. Está bom, eu vou te ava-
liar pelo que de melhor você fez. E é 
você que vai me dizer o que é o me-
lhor, não sou eu. Está certo? O pro-
grama vai me dizer: “O que eu fiz de 
bacana nesse período que vocês vão 
avaliar”. Aí eu posso olhar os produ-
tos. Posso montar uma comissão que 
vai ler, refletir, vai ler os livros, ler 
as teses. Claro que eu não vou avaliar 
de novo a tese, teve uma banca para 
fazer isso. Mas o que aquilo reflete 
do que o programa está fazendo.

Porque é isso que a gente deveria 
fazer na avaliação da pós. Em que 
medida essa produção me dá dicas 
de como esse programa está funcio-
nando. É complicado? É complicado. 
Os coordenadores dos programas 
não vão gostar da atribuição, por-
que vai ter que haver uma discussão 
interna: o que eu seleciono como 
aquilo que vai ser o nosso cartão 
de visitas. Mas você avançaria, e 
desmontaria essa ideia de que todo 
mundo precisa fazer dez artigos, 
quinze artigos, vinte artigos. Não. 
Você precisa fazer um, muito bom. 
E para o aluno também. Uma coisa 
pequena, que me deixou satisfeita: 
não tem mais na avaliação o tem-
po médio de titulação. Custou mui-
to para as pessoas entenderem que 
uma coisa é o tempo de bolsa, a ins-
tituição que dá a bolsa tem o direito 
de dizer: “Eu tenho dinheiro para 

financiar 24 meses do mestrado e 
48 do doutorado”. Agora, eu tenho 
aluno que em 48 meses não termina 
o doutorado dele. Então, que acaba 
acontecendo? Eu não deixo o aluno 
fazer uma investigação que eu sei 
que não será terminada em 48 me-
ses. É isso que está acontecendo na 
prática. Mesmo para o mestrado, 
menos de 36 meses é uma loucura. 
Isso eu já fiquei contente, não está 
mais na ficha. Agora, precisa ver 
como cada instituição vai adminis-
trar isso. Porque uma coisa é bolsa. 
Outra coisa é o tempo que leva para 
um problema ser solucionado ade-
quadamente. E no doutorado isso é 
fundamental. Você não pode bana-
lizar, dar uma formação qualquer, 
porque esse cara não vai ter outra 
chance de se dedicar formalmente a 
uma formação, como ele tem quan-
do está fazendo o doutorado.
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A Universidade produtivista. O modelo de Universidade 
produtivista se espalhou pelo mundo como um incêndio 
descontrolado. Ele organiza o trabalho acadêmico tendo 
em vista o máximo de output com o mínimo custo possí-
vel, no espírito de uma empresa — mesmo que, na maio-
ria dos casos, e por enquanto, ainda se mantenha a pro-
priedade pública. O modelo é apoiado e vendido por um 
poderoso discurso que promete o controle contábil dos 
pesquisadores e suas despesas por meio de medições ri-
gorosas e imparciais; o melhoramento da qualidade atra-
vés de acirrada competição entre os pesquisadores e suas 
instituições; o incremento da “eficiência” na alocação de 
recursos para a pesquisa e a educação superior; a promo-
ção da “excelência” e do caráter top da pesquisa e do ensi-
no; a salvação econômica derivada de um fluxo infindável 
de “inovações”; tudo isso conduzido por administradores 
profissionais que provaram seu valor em mundos mais 
duros do que bucólicos campi universitários. O modelo 
tem suas raízes na Nova Gestão Pública (New Public Mana-
gement) dos anos 1980, que defendia a condução de servi-
ços públicos como negócios, e permitiu sua concessão a 

empresas privadas nos setores de transporte, comunica-
ção, agências de inspeção e regulamentação, educação, 
saúde, e às vezes até funções policiais e prisões.

O modelo universitário produtivista é promovido por 
uma variedade de adeptos. Há os que confiam cegamente 
nas virtudes da competição exacerbada, nos benefícios 
universais do mercado e nas maravilhas da livre empresa, 
inclusive na Universidade. Mais à direita no espectro po-
lítico encontram-se os que veem esse tipo de gestão como 
uma ferramenta conveniente para submeter acadêmicos 
rebeldes ao controle estatal, mantendo-os firmemente 
acorrentados a linhas de produção. A seguir existem as 
facções “realistas” que creem ser essa a única maneira 
de salvar as universidades públicas, de preservar a edu-
cação superior e a pesquisa com custos razoáveis, diante 
da massificação da educação superior e da necessidade 
de escapar das políticas de austeridade permanente. E 
por fim há muitos administradores universitários bem-
intencionados, acadêmicos transformados em gestores 
e definidores de políticas, que foram levados a acreditar 
que não há alternativa: é assim que as universidades são 

Este artigo serve de introdução ao follow-up do “Manifesto 
Acadêmico”: os autores dialogam com as respostas de pesquisadores 
de 13 países àquele texto pioneiro publicado na Revista Adusp 60, 
cuja metáfora central — o“Lobo” da gestão — passa aqui por uma 
revisão. Observam que a noção de universidade “gerencial” pode 
induzir as pessoas a ignorar ou subestimar fatores “como políticas 
públicas, legislações e visões de mundo neoliberais”, de tal modo que 
“preferimos agora a noção mais ampla de universidade produtivista”



www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp Revista Adusp   novembro 2019  19

geridas; esse é o padrão profissional. Eles explicam os 
detalhes uns para os outros em conferências e oficinas 
de treinamento, procurando fazer com que o modelo se 
difunda em países “necessitados de modernização”, tais 
como os que aspiram a ser membros da União Europeia 
ou retardatários globais.

A devastação causada pela universidade 
produtivista nos rodeia. À sombra da 
retórica ganha-ganha, encontram-se os 
custos ocultos, que não figuram nos  
indicadores-chave de desempenho,  
e os efeitos colaterais, não-intencionais, 
porém não menos destrutivos

A devastação causada pela universidade produtivista 
nos rodeia de todos os lados. À sombra da retórica ganha-
ganha (win-win), em que todos ganham, encontram-se os 
custos ocultos, que não figuram nos indicadores-chave 
de desempenho, e os efeitos colaterais, não-intencionais, 
porém não menos destrutivos. Para os que não atingem 
os pináculos de desempenho e reconhecimento, o empre-
go acadêmico tornou-se precário e tenso. Espera-se que 
docentes invistam pesadamente em cursos que podem 
nunca mais ministrar, dado que a dinâmica da produção 
gera continuamente currículos de “qualidade superior”. 
Apesar disso, eles são avaliados principalmente por seu 
desempenho na pesquisa, frequentemente com base em 
indicadores reificados e distorcidos. Sistemas grosseiros 
de avaliação recompensam pesquisadores e institutos 
que encontraram jeitos de enganar o sistema por meio 
de publicações fatiadas (“ciência salame”), reciclagem de 
textos, círculos de citações mútuas, ou outras maneiras 
de inflar indicadores. A autonomia acadêmica baseada em 
comissões e conselhos cede seu lugar para administrado-
res profissionais muito mais “eficientes”, que assumem 
o controle do trabalho acadêmico e criam mais relações 
hierárquicas – na medida em que a “maior autonomia” 
da Universidade vem embrulhada na arregimentação de 
indicadores de desempenho “responsabilizadores”.

Enquanto isso, os gestores parecem obcecados com 
edifícios, esperando que um dia possam desenvolver um 
portfólio de imóveis como os das universidades Ivy League 
nos Estados Unidos, agravando a lógica da mercantiliza-
ção que penetrou na política universitária. Especialistas 
em relações públicas (RP) e marketing recorrem ao mer-
cado internacional de estudantes, trazendo “novos talen-
tos” e especialmente o dinheiro de novas bolsas de estu-
dos, enquanto organizam a fuga de cérebros (brain drain) 
dos países necessitados desses talentos. Para atrair estu-
dantes, recursos são deslocados do verdadeiro apoio à do-
cência e aos estudantes para a publicidade e organização 
de colônias de férias. O crescimento é imperativo, assim 
como a crença nos benefícios de escala, em institutos 
de pesquisa, campi e salas de aula cada vez maiores (mas 
menos acolhedores) (vide, na p.30, Simon Batterbury & 
Jason Byrne para o caso da Austrália). No pseudomercado 
global da pesquisa e da educação, contribuir para a cultu-
ra e sociedade locais é muito pouco, ou nada recompensa-
do. A publicação regular em jornais, revistas de interesse 
geral e revistas acadêmicas em línguas que não o inglês 
torna-se um hobby, ou um sinal de perdedor acadêmico. A 
relevância social tornou-se um código para a obtenção de 
recursos, provenientes ou não de empresas.

Quando denunciamos esse modelo em nosso “Mani-
festo Acadêmico” como uma ocupação de nossas que-
ridas universidades por uma força alienígena, o “Lobo 
da gestão” (Wolf of management), sabíamos que o modelo 
da universidade produtivista tinha chegado à Holanda 
vindo do mundo anglo-americano. Mas nem de longe 
esperávamos que nosso zangado Manifesto tivesse uma 
repercussão tão ampla. Recebemos mensagens de todas 
as partes do mundo, inclusive de países que presumíamos 
estarem muito menos atingidos pela loucura da gestão 
maximizadora. Pedimos a nossos correspondentes que 
nos contassem suas histórias, que explicassem o que viam 
acontecer em seus países, e recebemos treze relatos, que 
complementamos nesta coletânea com nossa própria des-
crição de eventos recentes na Holanda. Tais relatos não 
constituem estudos sistemáticos e quantitativos adequa-
dos para o teste de hipóteses. São relatos motivados por 
experiências pessoais e apoiados por estudos empíricos 
e argumentos sólidos. Eles mencionam a colonização, e 
a maneira como o modelo produtivista se insinua; mas 
também a resistência e os protestos, que às vezes resul-
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tam em vitórias parciais. Seguem abaixo as lições que 
extraímos desses relatos, embora a nossa seja apenas 
uma perspectiva num grande conjunto de contribuições 
oriundas de contextos muito diferentes.

O produtivismo contextualizado. Vários autores nesta 
coletânea compartilham a opinião de Michel Lacroix, 
de que a análise do Manifesto, recapitulada acima em 
termos da universidade produtivista (adotando o termo 
usado por Dagnino & Barbosa de Oliveira, vide p.26), 
provoca um sentimento muito forte, “preocupantemen-
te familiar”. Ao mesmo tempo, eles apontam variações 
contextuais significativas no modelo produtivista. Como 
resultado de condições próprias de sistemas nacionais, 
regiões geopolíticas, ou mesmo de uma universidade 
específica, a caixa de ferramentas do produtivismo é 
aplicada seletivamente e adaptada às características 
locais. Em alguns países, como a Espanha ou a Bélgica 
(vide as contribuições de Aladro Vico, p.48; Bogaert et 
al.), uma representação relativamente forte continua 
a existir na forma de conselhos ou dirigentes eleitos, 
proporcionando um fulcro para a resistência. Contudo, 
mesmo quando acadêmicos permanecem formalmente 
no controle, as ferramentas do produtivismo ainda se 
difundem, apoiando nossa observação desconfortável 
de que, pelo menos em parte, estamos fazendo isso para 
nós mesmos.

O papel do modelo produtivista da universidade é 
particularmente interessante no contexto pós-comunis-
ta do Leste Europeu, em que a universidade produtivista 
é apresentada como o modelo moderno e profissional, 
que ataca o clientelismo e expulsa os aproveitadores, 
enquanto introduz sub-repticiamente a mercantiliza-
ção do conhecimento em detrimento da cultura aca-
dêmica local: ver relatos da Bósnia e Herzegovina (Hil-
bert & Lešić-Thomas), Hungria (Wessely) e Eslováquia 
(Hvorecky, Višňovsky & Porubjak). Especificamente na 
Hungria, o produtivismo é associado a um Estado for-
temente autoritário que usa o discurso da gestão para 
sustentar o poder sobre acadêmicos liberais (e portanto 
ameaçadores). Em nossa comunicação com acadêmicos 
do Leste Europeu — e não explicitamente nos relatos — 
ficamos surpresos com sua ideia de que as instituições 
da União Europeia impõem o modelo produtivista, quer 
sob a bandeira da facilitação do intercâmbio de estudan-

tes (Processo de Bolonha), quer como o paradigma mais 
moderno de governança universitária.

Entretanto, a ideia de que o produtivismo é idêntico 
à boa governança, de que é “a maneira certa de fazer 
as coisas”, e de que vale a pena imitar os países do to-
po da liga da ciência global, também se dissemina sem 
essa pressão formal. Tanto do Brasil como da Espanha 
(Dagnino & Barbosa de Oliveira; Aladro Vico) vêm rela-
tos de como instrumentos e modelos são copiados en-
quanto receitas de sucesso, omitindo porém o que têm 
de desvantajoso, como se não existissem problemas. 
Nessas circunstâncias, relatos sobre o lado sombrio do 
produtivismo, oriundos de países aparentemente bem-
sucedidos como a Holanda, podem ajudar a conter as 
celebrações dos gestores.

A massificação do ensino superior tornou os 
títulos universitários acessíveis não só para 
estudantes de classes alta e média alta. Ao 
mesmo tempo, tem sido importante fonte 
de tensão, para a qual são apontadas como 
solução as receitas produtivistas, buscando-
se reduzir os gastos públicos

As legislações e políticas nacionais constituem 
um claro fator de mediação em todos os casos, in-
clusive a extrema interferência governamental nas 
universidades japonesas (ver o relato de Katsumo-
ri), a notória UK Research Excellence Framework 
(Watermeyer), a posição peculiar das instituições 
públicas de elite na França (Charle) e as intrusivas 
propostas de reforma administrativa no Quebec (La-
croix). A massificação da educação superior tornou 
os títulos universitários acessíveis não só para estu-
dantes das classes alta e média alta. Ao mesmo tem-
po, diante da incapacidade dos governos nacionais 
de acomodar tal expansão no orçamento, a massi-
ficação tem sido uma importante fonte de tensão, 
para a qual as receitas produtivistas são apresenta-
das como solução. De maneira geral, isso conduz a 
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educação superior rumo à (semi)privatização por 
meio do aumento do preço e do financiamento cor-
porativo, fornecendo pretextos para a redução do 
investimento público (ver a descrição de Brown des-
sa lógica nos Estados Unidos). Tais aspectos também 
indicam certa fraqueza em nossa análise no Mani-
festo. Embora tenhamos reconhecido brevemente, 
numa nota de rodapé, o significado de “amplos 
desenvolvimentos políticos e socioculturais”, nossa 
metáfora primordial foi o Lobo da gestão. Dado que 
a noção de universidade “gerencial” pode induzir 
uma pessoa a ignorar, ou pelo menos subestimar, 
a importância de fatores mais amplos, tais como as 
políticas públicas, as legislações e visões de mundo 
neoliberais, preferimos agora a noção mais ampla 
de universidade produtivista.

Também muito específica é a posição dos países an-
glófonos, que gozam de uma vantagem estratégica parti-
cular no “mercado” internacional de pós-graduação. En-
tre eles, a Austrália tentou aproveitar-se da massificação 
da educação superior, atraindo estudantes do sudeste da 
Ásia. Sob a pressão da política de austeridade, os estu-
dantes estrangeiros são caracterizados como um meio de 
preservar e mesmo fortalecer a posição das universidades 
australianas, uma manobra facilitada pelo movimento em 
direção a uma universidade mais produtivista (Batter-
bury & Byrne). Embora os países anglófonos tenham, des-
se ponto de vista, uma vantagem estratégica, processos 
semelhantes ocorreram na Holanda, como mencionamos 
em nossa contribuição para esta coletânea. Assim, a Uni-
versidade de Groningen anuncia orgulhosamente que se-
rá a primeira universidade da Europa continental a abrir 
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um campus na China, em colaboração com a Universidade 
China Agricultural, em Beijing, junto com a companhia 
de laticínios holandesa Friesland Campina (University of 
Groningen, 2017). Eles veem a China como “um enorme e 
crescente mercado de estudantes”, e esperam atrair para 
Groningen uma parcela significativa dos 450.000 estudan-
tes chineses que vão estudar no exterior e, naturalmente, 
pagar taxas muito mais altas do que as cobradas dos estu-
dantes holandeses (dependendo do programa, elas podem 
ser de quatro a 16 vezes maior).

Além desses aspectos contextuais, elementos simila-
res continuam a surgir quando a universidade produti-
vista se globaliza. Na medida em que reorganizações são 
ocasionadas por cortes de orçamento, crises econômicas 
e políticas de austeridade, ou mesmo vitórias eleitorais 
de populistas, os definidores de políticas procuram al-
ternativas para encontrar um modelo que supostamen-
te funciona em algum remoto Shangri-La, no topo do 
ranking de Xangai. Os relatos incluem vários exemplos de 
políticas de austeridade persistentes que solaparam ins-
tituições e colegialidade acadêmicas, como na Dinamarca 
e na Finlândia (Välikangas), porém em lugar algum tão 
dramaticamente quanto no Brasil (Dagnino & Barbosa de 
Oliveira). Quando o Estado deixa na mão suas universida-
des, o capital privado parece ser a única saída, ao lado de 
aventuras financeiras.

Como resistir à universidade produtivista. Afetados por 
especificidades locais, relatos sobre a introdução da uni-
versidade produtivista, parcial ou deploravelmente com-
pleta, vieram de muitos lugares. Frequentemente, os 
autores são acadêmicos aliviados ao perceber que ou-
tros compartilham sua indignação; que eles não estão 
sozinhos em suas tentativas de resistir. Assim como as 
especificidades da universidade produtivista resultam 
de condições locais, o mesmo acontece com as formas 
de resistência. Idealmente, a resistência à universidade 
produtivista tem três objetivos gerais. Primeiro, a criação 
e manutenção da solidariedade entre os estudantes, pro-
fessores e funcionários. Isso inclui a defesa ou formação 
de estruturas democráticas institucionais que garantam 
a todos os envolvidos voz e voto nas questões que os afe-
tam. Segundo, a análise e crítica profundas, complemen-
tadas pelo desenvolvimento de alternativas concretas 
bem pensadas. Terceiro, uma variedade de atividades 

(principalmente debates e ações) voltadas para a realiza-
ção das alternativas.

No Manifesto, identificamos uma longa lista de exem-
plos de movimentos trabalhistas a fim de avaliar possí-
veis formas de ação contra o produtivismo. Que padrões 
de resistência podem ser encontrados nos catorze rela-
tos? Discutimos brevemente sete formas diferentes de 
resistência (ou razões para sua ausência).

Os relatos da Espanha e da Bélgica mostram 
que a universidade democrática, conduzida 
por conselhos e dirigentes eleitos, talvez 
não impeça a introdução do produtivismo, 
mas pode conter plataformas cruciais para a 
resistência a seus aspectos mais perniciosos

Intervenção democrática. Os relatos da Espanha e da Bél-
gica mostram que a universidade democrática, conduzida 
por conselhos e dirigentes eleitos, pode não impedir a in-
trodução do produtivismo, mas pode conter plataformas 
cruciais para a resistência a seus aspectos mais pernicio-
sos. Por essa razão, a pequena ampliação dos direitos de-
mocráticos dos estudantes e funcionários resultantes dos 
recentes protestos na Holanda constitui pelo menos um 
passo na direção certa.

Inversamente, tentativas de extinguir as instituições 
ou plataformas deliberativas da democracia acadêmica 
constituem uma tática importante para pavimentar o 
caminho para o produtivismo, como no caso do Japão e 
da Hungria. Assim como na Hungria, o relato da Eslová-
quia expressa um forte apelo à democracia acadêmica, 
visando a volta da integridade pessoal e da liberdade 
acadêmica. O relato da Bósnia advoga o retorno de al-
guns elementos da antiga tradição socialista iugoslava, 
particularmente as virtudes da solidariedade e coopera-
ção. Em todos esses relatos, a visão é a de que são pou-
cas, ou nulas, as oportunidades de mudança substancial. 
Entre as razões para isso, duas se destacam: um governo 
nacional autoritário, iliberal, e uma cultura de passivida-
de, obediência e conformismo. O relato do Reino Unido 
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argumenta que mesmo tentativas bem-intencionadas 
de tornar o atual sistema de avaliação da pesquisa mais 
inclusivo na verdade estão de acordo com, e contribuem 
para, um modo de avaliar resultados de pesquisa intrin-
secamente disfuncional.

Sindicalização. O padrão mais notável entre as estraté-
gias bem-sucedidas na defesa da Universidade contra o 
produtivismo nos relatos é a importância das associações 
— sindicatos, de docentes e de funcionários, órgãos co-
letivos estudantis. Os relatos do Brasil, Quebec, Espanha, 
Estados Unidos, Austrália e Holanda destacam como a 
sindicalização tem sido crucial para conter as táticas do 
Lobo. Os sindicatos proporcionam uma posição coletiva 
de negociação relativa a condições de trabalho, podem 
investigar e coletar evidências, e organizar mobilizações 
de protesto. Há entretanto uma questão empírica im-
portante: quantos professores, funcionários e estudantes 
são membros desses coletivos? Na Holanda, apenas uma 
pequena proporção, e tememos que a situação na maioria 
dos outros países não seja muito melhor. Ainda assim, os 
relatos sugerem que as associações constituem um fator-
chave para o êxito da resistência.

Manifestações e atividades críticas. Os objetivos de ma-
nifestações e atividades críticas públicas por membros 
da Universidade podem variar. Às vezes o objetivo é ele-
var o reconhecimento de uma gama de problemas entre 
estudantes, acadêmicos, o público em geral, definidores 
de políticas públicas e políticos. Pode ser também pres-
sionar gestores ou definidores de políticas a resolverem 
um problema específico de maneira apropriada. Ou então 
tentar implementar mudanças básicas nas políticas e leis 
do ensino superior. O papel e o impacto dessas formas de 
resistência parecem diferir significativamente entre os 
países representados em nossa coletânea. A contribuição 
dos Estados Unidos expõe “muitos exemplos promisso-
res de defesa efetiva de valores e instituições da educa-
ção superior pública”, particularmente pelo ativismo 
estudantil, tendo como resultado maior conhecimento 
público do estado atual da educação superior no país. A 
Holanda também teve uma grande onda de resistência, 
começando em 2013, culminando em 2015, e continuando 
agora com intensidade menor. Algumas modificações, 
pequenas, mas ainda assim significativas, também foram 

obtidas por meio da proposta de estratégias alternativas 
de gestão, tais como o novo modelo de carreira acadêmi-
ca sendo desenvolvido no Utrecht Medical Centre.

Em contraste, a mobilização de estudantes e aca-
dêmicos parece ser mais difícil na Austrália, devido à 
preponderância das visões de mundo e políticas ne-
oliberais. Também nos casos do Canadá, Finlândia e 
Eslováquia as táticas individualizadoras do Lobo, que 
favorecem a competição em vez da solidariedade, apa-
rentam ser exitosas. Na Hungria, o primeiro e mais 
sério desafio é derrotar o “Polvo” — o governo antide-
mocrático e anti-intelectual, com seus tentáculos enor-
memente destrutivos. Entretanto, até agora, o impacto 
de manifestações e ações críticas tem sido pequeno, e 
embora ações legais sejam consideradas, não são vistas 
como muito promissoras.

Do Quebec chegou um exemplo bem-
sucedido da estratégia de desobediência civil 
administrativa contra medidas mesquinhas  
de controle, que teve lugar quando a 
exigência de tarefas burocráticas sem sentido 
foi extinta depois de um ato de desobediência 
conjunta, na forma de declarações 
sistemáticas de “nada a declarar”

Greves e recusas coletivas. Algumas greves foram men-
cionadas, nos relatos do Brasil, Canadá e Bélgica. Senti-
mos que, diante da deterioração das condições de traba-
lho, essa forma de resistência poderia ser mais explorada, 
especialmente em conexão com as associações. No Mani-
festo também aventamos a possibilidade de desobediên-
cia civil administrativa, contra medidas mesquinhas de 
controle. De Quebec chega agora um exemplo bem-suce-
dido dessa estratégia, que teve lugar quando a exigência 
de tarefas burocráticas sem sentido foi extinta depois de 
um ato de desobediência conjunta, na forma de declara-
ções sistemáticas de “nada a declarar”. Nossos colegas 
belgas propõem ações coletivas contra o financiamento 
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por resultados (output funding): a relação forte entre o nú-
mero de publicações em revistas indexadas pela empresa 
comercial Thomson Reuters e as verbas públicas conce-
didas à Universidade. Se os acadêmicos pararem de men-
cionar suas filiações institucionais em suas publicações e 
apresentações, a contagem institucional da produção seria 
subvertida sem ameaçar as carreiras individuais. Tais atos 
de não-cooperação constituem um lembrete poderoso 
de que muitos dos instrumentos produtivistas são imple-
mentados com nossa anuência. Ao mesmo tempo, eles nos 
lembram do fato de que essas formas de resistência podem 
ter sucesso apenas se existir uma intensidade substancial 
de solidariedade: muitas, ou mesmo a maioria das pessoas 
envolvidas devem estar dispostas a participar.

Contraocupações. A única grande contraocupação re-
latada ocorreu na Holanda. Por outro lado, de outras 
fontes ficamos sabendo que com certa frequência elas 
têm lugar no Brasil também. É principalmente a geração 
mais jovem de estudantes que desempenha um papel 
indispensável nesses eventos intensamente físicos. As 
ocupações na Holanda tiveram bastante sucesso em in-
crementar o conhecimento (de acadêmicos, políticos e 
do público em geral) a respeito dos apuros das universi-
dades, mas (ainda) não levaram a soluções para os gran-
des e fundamentais problemas.

Saída. A fuga de cérebros é uma forma comum de saída: 
ir embora de um país porque a situação em outro lugar é 
considerada mais promissora. Outra forma de saída pode 
acontecer ainda mais frequentemente: jovens acadêmicos 
frustrados ou resignados que decidem abandonar a acade-
mia depois dos enésimos breves contratos temporários pa-
ra atividades docentes e/ou enésimos pedidos de recursos 
para pesquisas negados. Casos de saída foram mencionados 
nos relatos da Eslováquia e da Austrália, porém certamente 
ocorrem em muitos outros países. Entretanto, mesmo se 
acadêmicos têm boas razões para qualquer das formas de 
saída, a resignação individual não constitui uma forma efe-
tiva de resistência, como já afirmamos no Manifesto.

O poder do humor. Não há dúvida de que as várias for-
mas de argumentação em profundidade, o debate sério e 
as ações “duras” mencionadas até este ponto são necessá-
rios para se conseguir mudança significativa. Mas serão 

também suficientes para mobilizar a maioria silenciosa? 
E serão suficientes para manter viva nossa própria mo-
tivação diante das (inevitáveis) barreiras e frustrações? 
Talvez não. Para tais propósitos, ações mais divertidas 
podem ser igualmente importantes, mostrando que o rei 
está nu. No ano passado, por exemplo, a Plataforma para 
a Reforma das Universidades Holandesas organizou um 
concurso de slogans (Platform H.Nu 2016a). Coletamos 
todos os slogans produzidos pelo setor de RP das univer-
sidades holandesas em nosso website, acompanhados de 
um ícone para o voto no pior deles. Acionamos também 
jornais e revistas universitárias para divulgar a iniciati-
va. Finalmente, calculamos e publicamos os resultados 
do concurso, e entregamos os prêmios para as comissões 
diretoras das duas universidades “vencedoras”3. Também 
oferecemos um “gerador aleatório de slogans”, baseado 
numa seleção arbitrária de clichês, para proporcionar à 
gestão da Universidade uma alternativa gratuita aos dis-
pendiosos setores de marketing (Platform H.NU 2016b).

O objetivo mais sério implícito nesta brincadeira foi 
evidentemente expressar uma forte crítica da Universida-
de enquanto empresa comercial. Seu alvo específico foi a 
agressiva e custosa promoção das universidades pelos se-
tores de RP e marketing, envolvendo campanhas de popu-
larização de marcas (branding campaigns). Idealmente, a ini-
ciativa deveria ser acompanhada de análises quantitativas 
de quanto dinheiro público é desperdiçado dessa maneira. 
Os relatos mostram que as atividades de RP e marketing são 
consideradas cruciais em muitos países. Por isso, inicia-
tivas humorísticas semelhantes podem ser apropriadas e 
eficazes em outros países, contribuindo para elevar o nível 
de consciência pública e nos manter animados.

Conclusão. À medida que a universidade produtivista se 
globaliza, os membros de instituições acadêmicas come-
çam a perceber que suas lutas não são apenas contra as 
maldades de um fenômeno local. Métodos produtivis-
tas se difundiram rapidamente, mas com as narrativas 
e análises de seus lados nefastos está acontecendo o 
mesmo. Nosso objetivo foi o de divulgar não apenas a 
análise do que está errado, mas também o que pode ser 
feito. Os relatos dos catorze países proporcionam uma 
visão geral de formas de ação que obtiveram sucesso. Os 
sindicatos parecem desempenhar um papel crucial em 
muitos relatos, porém pensamos que há muito neles que 
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pode ajudar nas lutas em que os autores estão empenha-
dos em seus ambientes acadêmicos.

Que outros passos podem ser dados? Mais relatos de 
países ajudariam, expondo as estratégias de resistência 
adotadas e as táticas testadas. Seriam especialmente inte-
ressantes mais relatos do sudeste da Ásia, onde há uma rica 
cultura de pesquisa e educação superior em rápido cresci-
mento que permaneceu até agora fora de nosso alcance. 
Relatos dos países do Oriente Médio e da África também 
teriam interesse, tratando por exemplo da ampla ação po-
lítica nas universidades sul-africanas nos últimos anos. Um 

próximo passo talvez possa ser o desenvolvimento de com-
parações mais sistemáticas, mas por enquanto a ampliação 
de nossa cobertura parece ser a medida mais útil.

Outra tarefa importante é desenvolver um esboço 
de uma alternativa radical para o futuro, que aponte as 
características de uma universidade profundamente pú-
blica, orgulhosamente acadêmica, mas também financei-
ramente sustentável. Este objetivo nem de longe é trivial; 
porém, quando vier a próxima série de reorganizações, 
poderemos precisar de uma visão mais inspiradora do 
que a da universidade produtivista.

Notas
1 Tradução de “The productivist university goes global (and so does its resistance)” (v. Referências). Agradecemos aos autores a permissão para 

publicar esta tradução.
2 W. Halffman é professor do Instituto para a Ciência, Inovação e Sociedade, Faculdade de Ciência, Radboud University Nijmegen (Nijmegen, Ho-

landa) e exerceu trabalho temporário em várias universidades holandesas nos últimos 20 anos. H. Radder é professor emérito em filosofia da 
ciência e tecnologia do Departamento de Filosofia na VU Universidade (Amsterdam).

3 Mais de 3.000 pessoas votaram. A campeã foi a Universidade de Groningen (Born leaders reach for infinity); a Universidade de Amsterdam (We 
are U) conquistou um honroso segundo lugar, enquanto a Universidade VU de Amsterdam ficou na quarta posição com seu profundo Looking 
further.
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Para situar a questão numa 
perspectiva adequada, é ne-
cessário dizer de início que a 

educação superior no Brasil é pro-
porcionada por instituições privadas 
e instituições públicas. O setor pri-
vado é de longe o maior, atendendo 
a cerca de 75% dos estudantes. Com 
poucas e honrosas exceções, sempre 
mencionadas, nas instituições priva-
das praticamente não se faz pesquisa. 
Elas não são universidades no sentido 
próprio do termo, que aplica-se ape-
nas a instituições que têm a pesquisa 
entre suas funções primordiais. Es-
tritamente falando, não pertencem 
à Academia, e por isso serão men-
cionadas neste relato apenas de um 
determinado ponto de vista, a saber, 

em conexão com as dessemelhanças 
entre as situações na Holanda e no 
Brasil; todas as outras considerações 
referem-se apenas ao setor público. 
Mas primeiro as semelhanças.

A principal semelhança é que 
no Brasil, assim como na Holanda, 
prevalece o espírito da gestão, com 
a maioria de suas características: a 
predominância, ideologicamente en-
viesada, das avaliações quantitati-
vas sobre as qualitativas, a intensa 
pressão produtivista, a competição 
exacerbada, a supervalorização de 
artigos publicados em detrimento de 
livros e outras formas de produção, 
em particular as atividades docentes, 
o peso maior atribuído a publicações 
em inglês, o fetichismo dos indicado-

res, como o fator de impacto e o índi-
ce h, a adoção da subida nos rankings 
universitários globais como meta 
principal da administração acadêmi-
ca, a ênfase nas inovações enquanto 
propósito da pesquisa científica etc.

Os efeitos colaterais deletérios 
dos métodos de gestão, que tornam 
a administração tão disfuncional, são 
também os mesmos: piora na qua-
lidade de vida dos docentes, pro-
blemas de saúde devidos ao stress 
causado por pressões competitivas, 
levando com certa frequência a ca-
sos de burnout, superprodução de 
artigos, com a decorrente queda na 
qualidade, crescimento de ocorrên-
cias de má conduta (falsificação e 
fabricação de dados, plágios, publi-

No Brasil, como na Holanda, prevalece o espírito da gestão, 
com a maioria das características: a predominância 
das avaliações quantitativas sobre as qualitativas, a 
intensa pressão produtivista, a competição exacerbada, a 
supervalorização de artigos publicados em detrimento de 
livros e das atividades docentes, o peso maior atribuído a 
publicações em inglês, o fetichismo dos indicadores (fator de 
impacto e índice h), a adoção da subida nos rankings como 
meta principal da administração acadêmica, a ênfase nas 
inovações enquanto propósito da pesquisa científica
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cações duplicadas etc.), erosão do 
conceito de autoria, falta de tempo 
dos pesquisadores para refletirem 
sobre seu trabalho e exercerem a 
responsabilidade social, na ciência e 
nas humanidades, etc.

O item final da lista no penúltimo 
parágrafo merece atenção especial. 
Por volta do ano 2000, iniciou-se uma 
vigorosa mobilização no Brasil em 
prol do inovacionismo, no sentido do 
estabelecimento da produção de ino-
vações como objetivo primordial da 
pesquisa científica, sendo uma inova-
ção definida como uma invenção que 
pode ser adotada por uma empresa, 
contribuindo para a maximização 
de seu lucro. O processo envolve um 
grande número de medidas, como o 
favorecimento, pelas agências de fo-
mento, de projetos com potencial de 
gerar aplicações rentáveis, o incen-
tivo a projetos compartilhados por 
universidades e empresas privadas, 
a realização de campanhas visando à 
promoção da “cultura de inovação”, 
o aumento do valor atribuído à ob-
tenção de patentes na avaliação dos 
pesquisadores etc. A conclusão ine-
lutável, entretanto, baseada em esta-
tísticas oficiais, é a de que toda essa 
mobilização tem sido um completo 
fracasso. Este não é o lugar para dis-
cutir as causas do fracasso. O que po-
de ser dito rapidamente é que ele re-
sulta da adoção acrítica de políticas 
da metrópole, sem levar em conta 
as diferenças na estrutura da econo-
mia entre os países da metrópole e 
o Brasil. Os efeitos colaterais negati-
vos neste caso são o desperdício de 
recursos e a falta de consideração 
de outras possíveis funções para a 
pesquisa científica, não inseridas no 
sistema do mercado.

No Brasil, os agentes 
não são administradores 
profissionais, mas os 
próprios acadêmicos; não 
um exército mercenário, 
mas uma “quinta coluna”, 
formada por membros da 
alta hierarquia. A adoção do 
espírito da gestão resulta de 
uma imitação acrítica das 
práticas na metrópole

Agora as diferenças. A figura 
central no Manifesto é a do Lobo-
de-muitas-cabeças da gestão, que 
ocupou a academia “com um exér-
cito mercenário de administradores 
profissionais”. No Brasil (bem como 
em outros países da América Latina), 
os agentes não são administradores 
profissionais, mas os próprios acadê-
micos; não um exército mercenário 
mas, pode-se dizer, uma “quinta colu-
na”, formada por membros dos níveis 
mais altos da hierarquia, a maioria no 
domínio das ciências duras. Não ape-
nas isso, mas numa grande proporção 
de casos, no ministério responsável 
pela ciência e tecnologia, em órgãos 
análogos (secretarias) de cada Es-
tado, e nas agências de fomento, os 
cargos mais altos são ocupados por 
acadêmicos. A adoção do espírito da 
gestão não se deve à pressão do go-
verno, ou do setor privado, ou da so-
ciedade como um todo; é o resultado 
de uma imitação acrítica, frequente-
mente uma caricatura, das práticas 
na metrópole. A primeira medida que 

pode ser interpretada como um passo 
na direção de deixar a administra-
ção a cargo de gestores profissionais 
foi o contrato assinado pela USP e a 
McKinsey & Company, a bem conhe-
cida firma de consultoria3. O contrato 
delegou à McKinsey a elaboração 
de um projeto visando “a criação de 
um modelo de obtenção de recursos, 
e o aperfeiçoamento da gestão admi-
nistrativa e financeira” da Universi-
dade, e o “fortalecimento da relação 
da Universidade com a sociedade e o 
setor produtivo [empresas privadas]”.

A segunda diferença diz respeito 
à competição por estudantes entre 
as universidades. No Brasil, a edu-
cação superior fornecida pelo setor 
privado é paga; no setor público, de 
acordo com uma determinação cons-
titucional (com algumas exceções, 
referentes a cursos de mestrado pro-
fissional), a educação em todos os 
níveis é gratuita. Outra diferença 
crucial é a de que no nível superior a 
educação fornecida pelas universida-
des públicas é de muito melhor qua-
lidade, segundo qualquer critério, do 
que a das “universidades” privadas. 
O resultado é que no setor público 
a procura é muito superior à oferta, 
sendo os exames vestibulares extre-
mamente competitivos. A competi-
ção por estudantes, e as estratégias 
de marketing que a acompanham são 
restritas ao setor privado.

A reação aos avanços da gestão por 
membros da comunidade acadêmica 
não envolvidos com a administração 
tem sido débil. Entre os veteranos, a 
insatisfação com os novos métodos, 
especialmente as formas produtivis-
tas e quantitativas de avaliação é in-
tensa, mas se manifesta apenas em 
conversas particulares. Os novatos, 
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por outro lado, iniciam suas carreiras 
completamente adaptados ao espírito 
da gestão, concebida de maneira radi-
calmente naturalizada, como um fato 
da vida acadêmica. Além disso, a pres-
são do publish or perish priva a todos 
de tempo e energia para refletir sobre 
o significado de seu trabalho e sobre o 
sistema. Ela age assim como uma dro-
ga viciante, que não apenas é noci-
va, mas também afeta as capacidades 
cognitivas dos usuários, e os impede 
de reconhecer seus malefícios. A úni-
ca ação organizada contra a gestão é a 
dos sindicatos dos docentes. A propó-
sito, vale a pena mencionar, está no 
prelo um número temático da Revista 
Adusp a respeito do produtivismo que 
contém a tradução para o português 
do “Manifesto Acadêmico” (número 
60, maio de 2017).

A respeito das possibilidades de 
mudanças para melhor, deve-se re-
conhecer que a situação piorou nos 
últimos tempos, devido à séria crise 

econômica pela qual o Brasil está 
passando. O programa de austerida-
de adotado pelo governo de direita 
que tomou o poder depois do golpe 
parlamentar que destituiu a presi-
dente Dilma Rousseff inclui cortes 
drásticos no financiamento das pes-
quisas científicas e universidades. 
Por exemplo, em comparação com o 
ano de pico de 2013, as verbas conce-
didas ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações 
sofreram uma redução de 40%. Há 
alguns casos dramáticos, como o da 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro que, devido à absoluta ca-
rência de recursos, ainda não con-
seguiu concluir o segundo semestre 
letivo do ano passado, interrompido 
na época por uma greve. Nessa situ-
ação, a comunidade acadêmica con-
centra suas energias na luta contra 
os cortes (por meio de manifestos e 
pronunciamentos emitidos pelas li-
deranças das sociedades científicas – 

por enquanto com pouco resultado) 
e na adaptação à penúria imposta.

O último parágrafo foi escrito em 
fevereiro de 2017. No dia 30 de mar-
ço o governo decretou novo corte, 
de 40%, no orçamento federal para a 
ciência. A comunidade científica está 
ficando desesperada. Nas palavras 
de Luiz Davidovich, presidente da 
Academia Brasileira de Ciências, o 
novo orçamento é “uma bomba atô-
mica na ciência brasileira” (Nature, 
3/3/2017)4.

Concluindo, consideramos este 
follow-up do Manifesto uma ação im-
portante na luta contra os avanços 
da gestão, e em prol de universida-
des verdadeiramente públicas. Além 
disso, dado que, como dissemos, o 
espírito da gestão chegou ao Brasil 
por um processo de imitação, acredi-
tamos que a internacionalização da 
luta é na verdade mais importante 
para nós do que para a Holanda e ou-
tros países centrais.

Notas
1 Tradução da contribuição para o follow-up do Manifesto Acadêmico: “On the ills of management: the Brazilian experience”, in Halffman, Willem & 

RaddeR, Hans (orgs.) International responses to the Academic Manifesto: reports from 14 countries. Social Epistemology Review and Reply Collective, 
Special Report, p. 15-18, 2017.

2  Renato Dagnino é professor titular do Instituto de Geociências da Unicamp. Marcos Barbosa de Oliveira é professor colaborador da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia 
do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP) e membro da Comissão Editorial da Revista Adusp.

3 Nota do Editor. Vide Revista Adusp 61, p. 31-39: “Gestado em sigilo, acordo com McKinsey dita os rumos da USP”, e p. 40-41: “Conflito de interes-
ses naturalizado e contratos sem licitação”.

4 Nota do Editor. Este artigo foi redigido sob o governo Temer. De lá para cá, a situação agravou-se com cortes ainda mais drásticos dos recursos 
destinados à pesquisa científica e à educação superior. No primeiro ano do governo Bolsonaro (2019), as universidades públicas federais perde-
ram mais de R$ 7 bilhões e a Capes cortou centenas de milhares de bolsas.
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Em seu provocativo artigo, 
Halffman e Radder discutem 
os mundos kafkianos em que 

os acadêmicos na Holanda agora se 
encontram, na condição de um setor 
universitário subfinanciado que age 
como predador de si mesmo e de sua 
força de trabalho (2015, 165-166). 
Seu “Manifesto Acadêmico” observa 
que muitas universidades na Holan-
da foram “tomadas” por um “exér-
cito de administradores” que usam 
abordagens gerenciais para forçar a 
adoção de objetivos baseados em de-
sempenho. As instituições terciárias 
do país, escrevem eles, tornaram-se 
obsessivamente focadas em “pres-
tação de contas” e no esforço para 
cumprir imperativos neoliberais de 
“eficiência e excelência”. Os autores 
pintam um retrato de acadêmicos 
sitiados, inseguros e constantemente 
microgerenciados. A busca da cha-
mada eficiência envolve sistemas de 
responsabilização que são, eles pró-
prios, um desperdício, levando a uma 
reestruturação institucional aparen-
temente interminável. Além disso, 

as instituições, afirmam os autores, 
tornaram-se obcecadas por “estre-
las” em pesquisa, impulsionadas por 
alvos competitivos que sustentam os 
rankings globais. As métricas — nú-
mero de publicações, qualidade de 
periódicos, citações, impacto e re-
ceita de concessão — produzem uma 
cultura de competição e, às vezes, 
comportamentos mercenários por 
parte de acadêmicos e gerentes.

Mudanças similares profundas 
são vistas em muitos outros países. 
Muitas delas podem ser atribuídas a 
alterações nos padrões de financia-
mento das universidades. Nos países 
da OCDE [Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômi-
co], nos últimos trinta anos, o ensino 
superior público foi reengendrado 
como uma mercadoria (Watts, 2016). 
Como resultado, os estudantes são 
agora os clientes, os acadêmicos são 
provedores de serviços aos clien-
tes e geradores de renda, e muitas 
universidades públicas tornaram-se 
empresas em tudo, exceto no nome 
(Connell, 2013). Nesse contexto, Hal-

ffman e Radder (2015) apontam para 
seis grandes mudanças que reconfi-
guraram o ensino superior:

(I) Processos de avaliação, audi-
toria e “fetichismo de indicadores” 
(por exemplo: metas, cotas);

(II) Um novo cenário de compe-
tição (por exemplo, concurso para 
estudantes, financiamento para pes-
quisa e ensino, professores-estrelas);

(III) Precarização da força de tra-
balho universitária e mais trabalho 
não remunerado;

(IV) Múltiplas camadas de gestão, 
com despesas gerais crescentes na 
administração de subsídios e rela-
ções públicas, marketing, suporte ao 
estudante etc.;

(V) Busca incansável da excelência 
— qualquer que seja sua definição; e

(VI) Padronização — em currícu-
los, objetivos de aprendizado, mode-
los de carga de trabalho, modelos de 
subsídios e gerenciamento de pessoal.

Na Holanda essas mudanças le-
varam a um sistema que é isolador, 
anônimo, burocratizado e univer-
salizante, sustentado pela ambição, 

Nos países da OCDE, nos últimos 30 anos, o ensino superior público foi 
reengendrado como uma mercadoria (Watts, 2016). Como resultado, os 
estudantes são agora os clientes, os acadêmicos são provedores de serviços aos 
clientes e geradores de renda, e muitas universidades públicas tornaram-se 
empresas em tudo, exceto no nome (Connell, 2013). Na Austrália houve cortes 
no financiamento, metas impostas externamente e, para os acadêmicos, novas 
métricas de avaliação do ensino e pesquisa, tudo com base no desempenho
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ganância, incompetência e busca 
constante de eficiências e mais sta-
tus. Embora possa haver pontos de 
luz, eles são fortemente escamote-
ados no artigo, o que torna a leitura 
deprimente. A provocação de Hal-
ffman e Radder faz duas perguntas, 
às quais tentaremos responder: co-
mo a Austrália se compara? E o que 
as universidades australianas e seu 
corpo docente podem fazer?

Semelhanças e diferenças. Institui-
ções terciárias na Austrália experi-
mentaram mudanças similares ao 
longo de trinta anos. Houve cortes 
no financiamento, uma nova prio-
rização do ensino superior e, para 
os acadêmicos, novas métricas de 
avaliação do ensino e pesquisa, tu-
do com base no desempenho. Co-
mo acadêmicos que trabalharam na 
Austrália por mais de uma década 
e com experiência anterior nos Es-
tados Unidos e no Reino Unido, en-
contramos os mesmos problemas. 
Um de nós está sediado numa uni-
versidade que está entre “as 40 me-
lhores do mundo”, uma das mais an-
tigas e com os melhores recursos no 
país, e o outro leciona em uma das 
principais universidades da Austrá-
lia no rol de instituições com menos 
de 50 anos. Confrontando diferentes 
desafios, ambas as instituições têm 
sofrido cortes de pessoal, reorgani-
zação departamental, sistemas de 
gestão burocráticos e metas impos-
tas externamente.

A Austrália tem várias univer-
sidades que são reconhecidas glo-
balmente e uma população com ní-
vel de educação relativamente alto 
(ranking superior à média entre os 
países da OCDE [OCDE 2017]). Até 

agora, o país permanece pratica-
mente intocado pelos recentes de-
sastres internacionais que come-
çaram a afetar o ensino superior, 
como restrições à imigração sob a 
presidência de Trump nos EUA, Bre-
xit no Reino Unido, grandes ame-
aças à segurança ou colapso finan-
ceiro em alguns países europeus. A 
Austrália entrou na crise financeira 
global de 2007 com um superávit 
orçamentário. Vistos historicamen-
te no nível federal, seus governos 
nacionais tendem à direita e são 
eleitos por uma população predo-
minantemente suburbana. Estudan-
tes internacionais têm interesse de 
estudar na Austrália e, até o esta-
belecimento de fortes restrições à 
imigração, também tinham boa pos-
sibilidade de permanecer no país, se 
quisessem. Muitos dos problemas 
que identificamos podem ser atri-
buídos ao funcionamento atual das 
universidades como instituições de 
mercado, com financiamento públi-
co reduzido. O governo nacional não 
está interessado em apoiar os custos 
de um grande setor universitário, 
embora a quantidade de estudan-
tes matriculados tenha aumentado 
substancialmente.

Reformas da educação terciária. De 
1974 (sob o governo Whitlam, do 
Partido Trabalhista) até o final dos 
anos 1980, a universidade na Aus-
trália era gratuita ou de custo muito 
baixo. O ensino superior era visto 
como parte importante da constru-
ção nacional, voltado para desenvol-
ver uma força de trabalho competi-
tiva, e até mesmo entendido como 
um “direito”. No entanto, em 1987 as 
universidades começaram a imple-

mentar taxas estudantis e, nos dois 
anos seguintes, começaram a cobrar 
pagamentos integrais. Com as Refor-
mas de Dawkins (Sharrock, 2013), o 
governo trabalhista de Hawke in-
troduziu legislação que permite aos 
estudantes fazerem empréstimos 
sem juros mediante um Esquema de 
Contribuição para o Ensino Supe-
rior (HECS). Esses empréstimos são 
reembolsados por meio do imposto 
de renda, após o beneficiado, mais 
tarde, ter ultrapassado certo limite 
de ganhos. Esta é a situação hoje.

As Reformas Dawkins2 também 
reuniram 19 universidades e 46 fa-
culdades ou institutos em um setor 
“unificado” com cerca de 40 univer-
sidades públicas — muitas criadas 
por meio de fusões. As restantes 
instituições técnicas e de educação 
continuada (TAFE) foram financia-
das pelos governos estaduais. Essas 
reformas também estimularam um 
aumento no recrutamento de estu-
dantes internacionais, uma vez que 
estes pagavam taxas mais altas. As 
universidades começaram a compe-
tir pelo financiamento federal das 
pesquisas — com base em seu de-
sempenho e sucesso no cumprimen-
to dos objetivos sociais e econômi-
cos nacionais. O Conselho Australia-
no de Pesquisa (ARC) data de 1988 
(independente a partir de 2001) e 
ainda concede disputadas bolsas de 
pesquisa.

Um “bombardeio” de reformas 
posteriores propiciou o crescente 
domínio dos princípios do livre mer-
cado a partir do início dos anos 1990. 
Um sistema de financiamento im-
pulsionado pela demanda foi intro-
duzido pelos governos trabalhistas 
Rudd e Gillard em 2009. A iniciati-



www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp Revista Adusp   novembro 2019   33

va baseou-se na Bradley Review of 
Higher Education (Dow e Kempner, 
2010), um relatório do governo que 
recomendou metas de matrícula 
mais elevadas — até 2025, o objetivo 
é que 40% das pessoas com 25-34 
anos de idade tenham um diploma 
universitário (com foco naquelas 
de menor nível socioeconômico). 
A Review também realocou vagas 
para estudantes financiadas pela 
Commonwealth (federal), com base 
na demanda, e criou uma Agência 
de Qualidade e Padrões de Educação 
Terciária (TEQSA) para regular a 
qualidade do ensino.

A ambição era que as universida-
des reorientassem os cursos para se 
concentrarem mais no “desenvolvi-
mento de habilidades”, supostamen-
te a fim de atender às necessidades 
da economia global contemporânea. 
Em 2014, uma Lei de Educação Su-
perior foi rejeitada por pouco — te-
ria permitido que as universidades 
fossem “desreguladas”, cobrando 
o que considerassem adequado — e 
atualmente as taxas dos estudan-
tes nacionais são limitadas. A Uni-
versities Australia, órgão máximo 
de administração das universidades 
do país, apoiou o projeto de lei de 
2014, para desalento dos estudantes. 
Houve apenas um dissidente — o 
reitor da pequena Universidade de 
Camberra, Stephen Parker, que con-
siderou as taxas não reguladas como 
antiéticas e injustas (Parker, 2014). 
Mas, em 2017, surgem novas pro-
postas governamentais para aumen-
tar as taxas dos estudantes, cortar 
o financiamento do governo para o 
ensino, introduzir novos critérios de 
desempenho e reajustar as condições 
de pagamento do empréstimo.

Raewyn Connell (2013, 2015) lo-
caliza as origens de grande parte das 
medidas financeiras e burocráticas 
na Austrália nas Reformas Dawkins 
dos anos 1980. Ela argumenta que, 
após redesenhar o setor terciário nas 
formas descritas acima, o próximo 
passo seria encontrar alguém para 
pagar [pelo financiamento da educa-
ção], e uma solução neoliberal estava 
à mão: taxas. A participação do go-
verno federal no financiamento das 
universidades passou a experimen-
tar um colapso surpreendente: de 
cerca de 90% dos orçamentos univer-
sitários no início dos anos 1990 para 
cerca de 45% atualmente. As taxas 
estudantis aumentaram, década após 
década, para compensar essa retira-
da (Connell, 2015, 24).

Os resultados são impressionan-
tes. Por exemplo, um estudante in-
ternacional de PhD na Universidade 
de Melbourne pagará aproximada-
mente AU$ 36.000 (€ 24.555) por ano 
em 2017 (descontando-se o valor dis-
cricionário); uma graduação inter-
nacional em ciências, AU$ 39.680 (€ 
27.065); e AU$ 29.728 (€ 20.277) em 
Artes. Na Universidade Griffith, um 
estudante de artes pagaria pelo me-
nos AU$ 26.500 (€ 18.075). Essas ta-
xas, algumas das quais são um pouco 
mais baixas do que nas universidades 
públicas americanas equivalentes, 
não são lucrativas ou gananciosas — 
elas são essenciais. As instituições 
têm de subsidiar sua pesquisa e en-
sino usando receitas provenientes 
de estudantes internacionais e ou-
tros estudantes pagantes. A alta do 
dólar australiano e a dificuldade de 
manter as matrículas internacionais 
complicam essa tarefa das universi-
dades australianas.

Pressões orçamentárias 
desabam em cascata sobre 
acadêmicos e profissionais. 
Apanhadas pela obsessão 
da Nova Gestão Pública 
por “metrificação da 
‘qualidade’”, as instituições 
australianas competem 
entre si para atrair 
estudantes dentro e fora do 
país — e adotaram o ranking 
mundial de universidades

A solução óbvia, como argumen-
ta Connell (2015), é financiar ade-
quadamente as universidades com 
fundos públicos, usando freios e con-
trapesos adequados, uma vez que 
esta é uma nação próspera na qual 
as universidades desempenham um 
papel econômico vital. Mas nenhum 
governo escolheu essa rota desde os 
anos 1980, e o financiamento público 
nem sequer acompanhou a inflação. 
Pressões orçamentárias desabam em 
cascata sobre acadêmicos e profissio-
nais. As universidades, apanhadas na 
Nova Gestão Pública com sua obses-
são pela “metrificação da ‘qualida-
de’” (Lorenz, 2015, 7), agora compe-
tem entre si e atraem estudantes na-
cionais e internacionais com base em 
suas reputações. As universidades 
australianas adotaram completamen-
te o ranking internacional de univer-
sidades. Os reitores e vice-reitores 
são rápidos em divulgar quaisquer 
melhorias por meio das máquinas 
de marketing da universidade (online 
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e em todo o campus). As reputações 
são reforçadas por gastos em infra-
estrutura do campus (mesmo que isso 
ocorra à custa de mais pessoal), tais 
como restaurantes e instalações re-
creativas, acomodações, e assim por 
diante. Algumas das universidades 
conseguem gerar a receita necessá-
ria. A expansão do capital é em parte 
destinada a acomodar mais alunos, 
mas a “qualidade” das instalações e a 
“experiência do aluno” contam para 
os rankings, de modo que as matrícu-
las ajudam a equilibrar os custos.

O Lobo na Austrália. A maioria (ou 
uma porcentagem significativa) dos 
acadêmicos trabalha segundo algu-
ma forma de contrato permanente 
ou plurianual. A maioria recebe sa-
lários adequados porque se trata de 
uma força de trabalho qualificada e 
potencial captadora de receita. Com 
o declínio do financiamento público 
central, a geração de renda tornou-
se tão essencial quanto a geração de 
“conhecimento” e ideias, e consti-
tui um item das avaliações anuais 
de desempenho na maioria das uni-
versidades. Além disso, não há posi-
ções fixas na academia, o que torna 
possível a contenção de gastos se as 
finanças forem escassas (para um 
debate sobre cargos, ver Batterbury, 
2008). A União Nacional de Educação 
Superior (NTEU) luta para prote-
ger acadêmicos e profissionais, por 
meio de acordos de negociação co-
letiva em cada instituição. Estes são 
duramente conquistados. A NTEU 
tornou-se cada vez mais importante 
à medida que as universidades ten-
tam responder à austeridade fiscal 
apertando orçamentos, reduzindo 
pessoal, mudando cursos de presen-

ciais para online e convertendo a for-
ça de trabalho em uma porcentagem 
maior de professores e pesquisado-
res temporários regidos por con-
tratos de curto prazo3. Professores 
temporários provavelmente garan-
tem a metade de todo o ensino na 
Austrália, embora não haja estatís-
ticas precisas (Connell, 2015). Graças 
à NTEU, os valores da hora-aula para 
ensino e orientação são geralmente 
bons (muito melhores que na América 
do Norte), mas, como na Holanda e em 
outros países, os acadêmicos temporá-
rios podem ficar assoberbados com 
cargas de ensino muito pesadas e pou-
co tempo para sua própria pesquisa.

A administração neoliberal trou-
xe uma série de executivos muito 
bem-remunerados, sugerindo que a 
redução de custos não é igualmente 
distribuída. Reitores de universida-
des australianas recebem agora sa-
lários anuais de até AU$ 1 milhão (€ 
709.100). Eles têm o apoio de cama-
das de gestão — vice-reitores adjun-
tos, pró-reitores, diretores, diretores 
assistentes e chefes de escola, com 
salários de cerca de AU$ 200.000 a 
quase AU$ 500.000 anuais. A situação 
pode variar de um lugar para outro, 
mas o que se mantém é a ironia de 
um escalão muito bem-pago de ad-
ministradores dizendo que acadêmi-
cos sobrecarregados “trabalham de 
maneira mais inteligente”. À medida 
que o financiamento diminui, as tur-
mas aumentam, as cargas de ensino 
explodem, os processos burocráticos 
se multiplicam e os professores se 
tornam retraídos ou vão embora, de-
vido ao elevado estresse, ansiedade e 
depressão. Por que milhões deveriam 
ser pagos a eles? As disputas sobre as 
condições de trabalho ainda não se 

traduziram em greves e protestos 
de grande escala — em parte porque 
aqui os baixos salários são um pro-
blema menor para a equipe perma-
nente de acadêmicos, diferente do 
que ocorre em alguns outros países.

Outra característica da 
redução de custos é a 
“reestruturação”, que nem 
sempre é bem-sucedida. 
Na Universidade La Trobe, 
em 2010, protestos e ações 
fortes evitaram grande corte 
na equipe de humanidades 
e ciências sociais. Na RMIT 
University, em Melbourne, 
a demissão da professora 
Judith Bessant foi revertida 
num tribunal em 2013

Outra característica da redução 
de custos é a “reestruturação”. Isso 
é menos visível nas universidades 
com classificação mais alta (o Grupo 
dos Oito). Nem sempre é algo bem-
sucedido. Na Universidade La Trobe, 
no início de 2010, uma grande re-
dução na equipe de humanidades e 
ciências sociais foi cancelada após 
protestos e ações vigorosas (Bode e 
Dale, 2012). A demissão da professo-
ra Judith Bessant da RMIT Universi-
ty, em Melbourne, representou um 
teste do poder da administração de 
pessoal: foi revertida nos tribunais, 
que consideraram a RMIT contrária 
ao Fair Work Act [lei trabalhista de 
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2009], e a universidade não recorreu 
(Bessant 2015)4. Nós dois, no entan-
to, experimentamos várias reorgani-
zações departamentais e outras mais 
amplas do corpo docente, sempre 
perdendo e ganhando colegas, títulos 
e instalações a cada novo “Plano de 
Negócios”. Nas universidades mais 
novas, alguns departamentos foram 
fundidos em superdepartamentos, 
reunidos em escolas maiores, que 
ficam dentro das faculdades — ca-
da uma exigindo supervisão de uma 
classe gerencial, mas economizando 
em cargos administrativos.

A pesquisa e o ensino são bifur-
cados em alguns casos, nos quais o 
ensino é administrado por chefes de 
escola e reitores, e a pesquisa por 
diretores de centros de pesquisa. Is-
so cria mais camadas de burocracia 
e fragmentação, embora haja exce-

ções. Melbourne criou uma única 
Escola de Geografia para pesquisa 
e ensino, mas somente depois que 
uma faculdade inteira (Terra e Meio 
Ambiente) foi cortada e fundida com 
duas outras.

Uma vez que os acadêmicos fun-
cionam como um recurso de geração 
de renda, a equipe profissional cos-
tuma ser a primeira a sofrer com dé-
fices orçamentários. Em todo o setor, 
as universidades australianas corta-
ram até o osso funções como suporte 
ao aluno. Por exemplo, o Programa 
de Melhoria dos Negócios da Univer-
sidade de Melbourne (2013-2016) foi 
anunciado com base em um déficit 
financeiro. Cerca de 540 empregos 
administrativos foram alvo de resci-
são até 1º de janeiro de 2016 (Fioritti 
e See-Tho, 2014). Não sabemos quan-
tas demissões houve realmente, mas 

muitas pessoas perderam o trabalho, 
lançaram-se em competição umas 
com as outras por menos empregos, e 
muitas funções passaram a ser resol-
vidas on-line (Campbell e Morrissey, 
2015). A Griffith University teve ro-
dadas de reduções, demissões cole-
tivas e “aposentadorias antecipadas 
voluntárias”. Centros de estudantes, 
em ambas as universidades e em to-
do o país, que antes eram numerosos 
e ofereciam suporte personalizado 
para inscrições e outras consultas, 
foram reduzidos — ou substituídos, 
em uma de nossas instituições, por 
“linhas de ajuda” baseadas em siste-
mas de inteligência artificial, como 
o IBM Watson. O apoio humano res-
tante foi centralizado e, portanto, 
reduzido. O suporte de TI também se 
tornou centralizado, ou terceirizado, 
com perdas substanciais de empre-
gos e, em muitos casos, com benefí-
cios financeiros marginais. As salas 
de correios foram fechadas, vários 
sistemas automatizados e ligados a 
aplicativos de celular. O marketing e 
a divulgação da escola foram conso-
lidados e centralizados. O objetivo é 
reduzir custos salariais. Em algumas 
áreas conquistou-se eficiência, mas 
muitas vezes com cargas de trabalho 
mais altas para os funcionários re-
manescentes, contato humano subs-
tancialmente menor e, portanto, me-
nos convivência.

As duas universidades que conhe-
cemos melhor seguiram caminhos 
diferentes. Melbourne é uma institui-
ção bem-classificada e está lotada de 
candidatos a estudantes. O resultado 
mais difundido da New Public Manage-
ment (Nova Gestão Pública), aplicada 
à universidade, é a luta sobre como 
as taxas são alocadas. As faculdades 
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recebem metas financeiras e preci-
sam cumpri-las. Mas há vários anos 
as faculdades têm competido entre si 
para “capturar” as taxas estudantis. 
Há disputas de “propriedade” por 
classes e graus inteiros, com receios 
de “vazamento de taxas” para outras 
faculdades. Isso afeta a escolha do 
aluno, muitas vezes restringindo a 
maioria das disciplinas “eletivas” so-
mente àquelas ministradas na facul-
dade mais central. As disputas sobre 
a “propriedade” do curso de gradu-
ação continuaram desde que uma 
grande reestruturação ocorreu em 
meados dos anos 2000, o chamado 
“Modelo de Melbourne”. Um Conse-
lho Acadêmico julga, mas uma no-
va posição foi estabelecida em 2017, 
com a maioria das taxas acumuladas 
para uma faculdade.

Na Universidade Griffith, uma 
gama de ofertas de graduação foi 
consolidada em unidades maiores — 
como um genérico Bacharelado em 
Ciências. Assim como em Melbourne, 
as faculdades da Griffith estão fican-
do preocupadas com o vazamento de 
estudantes e renda. Ao contrário de 
Melbourne, Griffith é muitas vezes 
forçada a gerenciar suas pontuações 
de entrada para atrair o número de 
alunos necessários para “suprir a co-
ta”. Os acadêmicos, em seguida, têm 
de apoiar e estimular o aprendiza-
do dos alunos, quando um número 
crescente de alunos (muitas vezes 
com formação não tradicional) po-
de não ter as habilidades de estudo 
adequadas. Isso aumentou os índices 
de evasão, que são monitorados de 
perto pelos avaliadores, e sobrecar-
regou os acadêmicos, que precisam 
mudar seus planos didáticos e até o 
modo como ensinam, para melhorar 

os resultados e as experiências dos 
alunos, com reuniões individuais e 
outros “cuidados pastorais” a fim 
de maximizar a retenção de conhe-
cimentos. Muito disso é atribuível à 
“concorrência permanente”, identi-
ficada por Halffman e Radder (2015).

Os professores enfrentam 
agora metas de 
desempenho individuais e 
quantificadas. Trata-se de 
algo relativamente recente. 
Podem candidatar-se a 
publicações, a subsídios e até 
a avaliações de ensino. Metas 
são uma característica do 
mundo comercial e sempre 
causam estresse. Quem não 
aderir pode ser punido

Métrica individual. Os professores 
estão agora enfrentando metas de 
desempenho individuais e quantifi-
cadas. Trata-se de algo relativamen-
te recente. Eles podem candidatar-se 
a publicações, “captura de subsídios” 
e até avaliações de ensino. As metas 
são também uma característica do 
mundo comercial e sempre causam 
estresse. O desempenho individual 
poderia ser administrado de forma 
muito mais simpática e apoiadora, 
sem metas concretas e com feedback 
regular. Essas metas rígidas signi-
ficam, em última instância, que os 
indivíduos não aderentes podem ser 

punidos ou cerceados. O sucesso da 
pesquisa agora é definido por meio 
da conquista de Subsídios Nacional-
mente Competitivos e de contratos 
de consultoria de soft-money — por 
exemplo, publicações. O Austra-
lian Research Council (ARC) ou os 
subsídios médicos do National He-
alth and Medical Research Council 
(NHMRC) são difíceis de obter, com 
taxas de sucesso abaixo de 15% pa-
ra várias disciplinas (ARC Discovery 
2017: 17,8% [ARC 2017a]; concessões 
de projeto do NHMRC 2016: 15,2%). 
Aqueles que os ganham podem se 
livrar das cargas de ensino mais ele-
vadas, que são frequentemente su-
portadas por acadêmicos iniciantes 
ou considerados não tão ativos em 
pesquisa. A “captura de subsídios” 
e publicações em periódicos de alto 
nível com altos fatores de impacto 
também influenciam as decisões de 
contratação e promoção — muito 
mais do que excelência de ensino 
ou divulgação pública (não importa 
que um subsídio seja nada além de 
um insumo — dinheiro para condu-
zir pesquisas, não um produto, e que 
alguns pesquisadores tenham pouca 
necessidade deles).

Fazer pesquisa barata não traz ne-
nhum tipo de recompensa (Martin, 
2011)! Do mesmo modo, publicar tra-
balhos de forma ética não é barato, 
nem de fácil acesso, e passa ao largo 
das editoras comerciais que solapam 
os orçamentos das bibliotecas uni-
versitárias. Consumir muitos anos 
para produzir, por exemplo, um vo-
lume magnificamente bem editado, 
mas sem artigos publicados nos pe-
riódicos mais respeitados, é perda de 
tempo, porque isso não ganha pontos 
suficientes na universidade durante 
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as avaliações nacionais de excelência 
em pesquisa (ARC 2017b). Em suas 
piores formas, essas injunções são 
quase violações à liberdade acadêmi-
ca e pioraram significativamente na 
última década. Críticos como Lorenz 
argumentam que “as profissões pre-
cisam de autonomia profissional pa-
ra funcionar adequadamente e [que] 
o controle quantificado torna isso 
impossível” (2015, p. 7).

O ensino também está sujeito a 
análise e métricas de desempenho, 
aumentando o estresse. A supervi-
são da qualidade é necessária, mas 
o Australian Quality Framework [do 
Ministério da Educação] tem cur-
rículos padronizados. “Resultados 
de aprendizagem” estão agora con-
duzindo a avaliação. Estes são ne-
cessários em perfis dos cursos, que 
são contratos entre acadêmicos e 
estudantes para prestação de ser-
viços. Os acadêmicos são avaliados 
anualmente por avaliações obriga-
tórias de desempenho do estudante, 
administradas centralmente, tanto 
do ensino como das experiências 
do curso, como acontece em muitos 
países. O fracasso repetido em al-
cançar metas de avaliação do ensino 
pode ter algum efeito na promoção 
e nas perspectivas de emprego — 
embora a literatura internacional 
avise que valores numéricos não po-
dem ser usados para medir a “quali-
dade” (Stark, 2013).

O apoio interno para pesqui-
sa e participação em conferências 
caiu nas instituições que conhece-
mos. O direito automático de fa-
zer uma pesquisa sabática é agora 
raro. Espera-se (ou obriga-se) que 
o acadêmico realize boa parte de 
seu trabalho de pesquisa fora de 

uma semana de 40 horas — mas 
eles são exortados a praticar um 
bom equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional. Aqueles que enfren-
tam estresse e depressão recebem 
pouca simpatia, e são geralmente 
aconselhados a telefonar para uma 
linha de ajuda terceirizada a fim de 
ter acesso a três sessões gratuitas 
de aconselhamento por ano.

Tudo isso poderia ser suportá-
vel se houvesse simpatia, oposi-
ção e protesto da força de trabalho 
da universidade. A luta constante 
contra a desigualdade e a pressão é 
importante, material e simbolica-
mente, e uma característica funda-
mental dos locais de trabalho sau-
dáveis. Mas muitos acadêmicos e 
funcionários australianos permane-
cem em silêncio. A dissidência real 
é silenciada quando as pessoas se 
preocupam com as implicações da 
dissidência. A esperança pertence 
às “estrelas” — os catedráticos cujos 
serviços são bons demais ou lucra-
tivos demais para serem perdidos. 
Mas mesmo entre eles a ação cole-
tiva é rara. Muitos professores não 
estão acostumados a tais lutas e, 
infelizmente, talvez compartilhem 
alguns dos valores da administração 
— seu sucesso, afinal, significa que 
eles alcançaram as metas exigidas 
ou tiveram a sorte de ter escalado a 
cadeia alimentar antes de as refor-
mas estruturais no ensino superior 
terem começado a vigorar.

Muitos acadêmicos seniores re-
produzem exortações para que os 
professores publiquem nos princi-
pais periódicos, obtenham financia-
mentos e estimulem o sucesso do 
departamento. No entanto, há mui-
tos exemplos de “altos acadêmicos” 

e gerentes de nível executivo que 
são incapazes de alcançar os mes-
mos indicadores-chave de desem-
penho que o pessoal de nível mais 
baixo que eles perseguem e tentam 
persuadir. Além disso, se eles fos-
sem aqueles que “recebem salários 
normais, que priorizam o conteúdo 
intelectual e o interesse público em 
detrimento da reputação” (Halff-
man e Radder 2015, 176), talvez fos-
sem mais propensos a ficar do lado 
de seus colegas sobrecarregados. Is-
so resolveria muitos problemas com 
um único golpe.

Nas instituições da Austrália 
com classificações de nível 
médio a inferior, a vida 
acadêmica pode se tornar 
quase insuportável. Há 
esgotamento generalizado, 
uma alta rotatividade de 
funcionários, moral baixo, 
fechamentos e reduções de 
departamentos

Conclusão. Em suma, muitos dos 
pontos de Halffman e Radder (2015) 
também são verdadeiros na Aus-
trália. Mas os acadêmicos ainda 
não estão sob cerco desesperado 
em nossas universidades com mais 
recursos, mesmo sabendo-se que a 
reestruturação e a busca por clas-
sificações ainda mais altas tenham 
sido onerosas. Há muitos grupos de 
pessoas decentes, trabalhadoras e 
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sociáveis que se juntam e até en-
contram tempo para pensar e pes-
quisar sob o céu azul. A Austrália 
tem muitos acadêmicos estrangei-
ros que ainda consideram suas uni-
versidades muito melhores e mais 
tolerantes do que aquelas de seus 
próprios países. Mas muitos outros 
estão concentrados, tentando atin-
gir o próximo objetivo ou prazo, 
e acreditamos que isso é cada vez 
mais comum, já que as métricas de 
desempenho e os rankings ganha-
ram maior importância. Os que mais 
sofrem com isso são profissionais de 
média a baixa remuneração, predo-
minantemente mulheres.

Essas e outras questões estão co-
meçando a ser examinadas à me-
dida que o sistema britânico de 
promoção da igualdade de gêneros 
Athena-Swan (SAGE 2017) chega à 
Austrália. Esforços hercúleos man-
tiveram a qualidade do ensino boa 
o suficiente para continuar a atrair 
estudantes, mesmo com taxas que 
já são altas quando o custo de vida 
é levado em conta. Nas instituições 
com classificações de nível médio 
a inferior, a vida acadêmica pode 
se tornar quase insuportável. Há 
esgotamento generalizado, alta ro-
tatividade de funcionários, moral 
baixo, além de fechamentos e redu-
ções departamentais. Novamente, 
há exceções e grupos de boa vonta-
de, mas as condições estruturais de 
subfinanciamento persistente po-
dem facilmente eliminá-los.

Concordamos com a maior par-
te dos vinte pontos de Halffman e 
Radder (2015) para aliviar a dor da 
burocracia universitária neoliberal 
e seus resultados antiéticos. Mas os 
problemas australianos começam fo-

ra do setor universitário. Com sua 
vasta massa de terra rica em recur-
sos e pequena população, a Austrália 
está fortemente inserida na men-
talidade neoliberal e há pouca dis-
posição para financiar totalmente 
suas universidades públicas. Muitos 
estudantes querem diplomas que os 
posicionem em uma nação que é, em 
grande parte, neoliberal e focada nos 
negócios. Embora concordemos que 
uma universidade deva ser “voltada 
para o bem comum” (175), a versão 
australiana diz que os estudantes (e 
talvez a indústria) devem pagar, não 
o Estado. Connell (2015) quer o fim 
das taxas estudantis australianas e 
defende um retorno do apoio ade-
quado às universidades dos cofres 
públicos. Mesmo que pudéssemos 
fazer com que os professores “estre-
las” protestassem contra a metrifica-
ção e as altas taxas, um pré-requisito 
para a mudança seria um governo 
nacional muito mais comprometido 
com a universidade pública.

Retornamos ao ponto de partida: 
o problema é sistêmico e financei-
ro. Gerir uma universidade significa 
administrar um enorme orçamento, 
pagar centenas ou milhares de fun-
cionários e manter as luzes acesas. 
Uma universidade ética, se de algu-
ma forma pudermos voltar a isso, 
não será barata, e isso não pode ser 
ignorado (Bode e Dale, 2012). Aca-
bar com a competição interpessoal, 
e silenciar a competição interuniver-
sitária, é algo que pode ser feito por 
acordo (possível com a distribuição 
centralizada de receitas e a admissão 
de pessoal nos modelos utilizados e 
sem ênfase nos rankings e métricas). 
Restaurar a autonomia acadêmica 
também é essencial: isso não será 

fácil, porque a metrificação come-
ça no topo, de onde também vêm o 
financiamento da pesquisa e as sub-
venções restantes.

Aparentemente, F.J. Foakes Ja-
ckson disse certa vez a um novo 
acadêmico em Cambridge: “Não 
adianta tentar ser inteligente — 
todos somos espertos aqui; ape-
nas tente ser gentil — um pouco 
gentil” (a citação exata é difícil de 
localizar). Restaurar culturas de 
convivência, respeito e coopera-
ção pode aumentar o poder de re-
sistência e resiliência coletiva em 
pequena escala. Todos os alunos e 
funcionários se beneficiariam. Pre-
cisamos de acadêmicos que possam 
“retomar” a universidade, em vez 
de aceitarem as desigualdades e as 
cargas de trabalho — atualmente 
esses são uma minoria.

Uma universidade deve confiar 
nos seus funcionários e alunos. E 
os acadêmicos querem mais do que 
um tapinha nas costas por suas 
conquistas. Se eles pudessem prati-
car erudição “lenta” (Berg e Seeber, 
2016; Mountz et alli, 2015), cumprir 
responsabilidades práticas e éticas 
e apoiar mais colegas acadêmicos 
e profissionais, então nos sentiría-
mos mais confiantes sobre o futuro 
da vida universitária australiana. 
Para isso, precisamos de menos su-
pervisão burocrática conduzida por 
pessoas que não são qualificadas, 
experientes ou capazes de promo-
ver culturas de trabalho com apoio 
e colegialidade. Mais uma vez, esta 
é uma afirmação abrangente por-
que esconde grandes diferenças em 
todo o setor. Mas a Austrália pre-
cisa de menos Nova Gestão Públi-
ca e de mais “governança de con-
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fiança”, como a Suécia reconheceu 
(Myklebust, 2017).

Mais embaraçosamente, Connell 
(2015, 24) aponta que na Austrália 
as universidades estão agora cheias 
de falsa responsabilidade. Ao mes-
mo tempo, recorrem a técnicas de 
relações públicas para atrair poten-
ciais alunos e doadores e melhorar 

a imagem da organização. A univer-
sidade corporativa agora projeta pa-
ra o mundo uma fantasia brilhan-
te de gramados amplos, estudantes 
descontraídos, funcionários felizes, 
prédios espaçosos e o sol australia-
no eterno. A racionalidade cultural 
das universidades como portadoras 
da verdade, do pensamento rigoro-

so, está se tornando profundamente 
comprometida.

Essa imagem fantasmagórica es-
conde uma parte inferior perturba-
dora e às vezes desagradável, bem 
como muitas pessoas decentes que 
lutam arduamente para manter o 
Lobo longe da porta. E isso real-
mente dói.

Notas
1 Simon Batterbury é professor de Ecologia Política na Universidade Lancaster e Principal Fellow da Escola de Geografia da Universidade de Mel-

bourne. Foi docente durante 24 anos no Reino Unido, EUA e Austrália (incluídos três anos em gestão universitária). Edita a publicação aberta 
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2  Nota do Tradutor. Referência ao ministro John Dawkins (Educação), trabalhista (1987-91).
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A inevitabilidade da submissão de acadêmicos — 
respeitosa e oportunisticamente — a uma cultura 
de excelência nas universidades britânicas é mais 

do que confirmada pelo que parece ser o mais prolongado 
período de transição entre a última avaliação de desem-
penho de pesquisa nacional do Reino Unido, Research 
Excellence Framework (REF) 2014, e seu futuro sucessor, 
REF 20212. Reitores, aspirantes a reitores, vice-reitores, 
decanos, chefes de departamento, diretores de pesquisa, 
executivos experts em impacto e vários outros funcio-
nários administrativos que povoam as universidades do 
Reino Unido se veem ocupados com mensagens, a apenas 
quatro anos do provável ponto em que todos os acadê-
micos “elegíveis” para inclusão no REF 2021 — que, com 
base na recente revisão Stern do REF 2014 (2016), inclua 
toda a equipe de “pesquisa ativa” — devem concentrar 
sua atenção em manter suas publicações REF e estudos de 
caso de impacto prontos. O REF é, além de seu irmão mais 
jovem e menos proeminente, o Quadro de Excelência em 
Ensino (TEF) — o único jogo na cidade. E que jogo.

Para aqueles que não sabem, o REF é o sistema pelo 
qual a pesquisa com financiamento público e conduzida 

por pesquisadores que trabalham em universidades do 
Reino Unido é avaliada por painéis de especialistas cons-
tituídos por acadêmicos e usuários. É o critério pelo qual 
os pesquisadores e as instituições a que são afiliados são 
considerados pessoas e lugares de excelência em pesquisa 
e, portanto, também merecedores de uma parcela, algu-
mas maiores que outras, dependendo da medida de seu 
desempenho, das verbas governamentais. Financiamento 
relacionado com a qualidade (QR); estima-se que atinja 
cerca de £ 2 bilhões (mais de R$ 10 bilhões) por ano para 
o setor de ensino superior do Reino Unido. O REF, portan-
to, conta muito nos contextos binários e coinformativos 
de 1) sustentabilidade financeira das universidades e 2) 
reputação institucional, estima e comercialidade. Seu va-
lor para as universidades do Reino Unido é portanto, em 
muitos aspectos, inestimável.

Nesse contexto, talvez não seja surpreendente que to-
dos os tipos de táticas, truques e alavancas de vantagem 
competitiva tenham sido relatados como executados pe-
las universidades para assegurar que a pesquisa que sub-
metem ao REF seja a mais competitiva e que, consequen-
temente, obtenha resposta mais favorável dos integran-

De 145 mil pesquisadores acadêmicos elegíveis para inclusão na 
última avaliação de desempenho nacional do Reino Unido, o “Marco 
de Excelência na Pesquisa” (REF) 2014, apenas 50 mil foram avaliados. 
Ao que parece, 95 mil deles não estavam aptos a serem avaliados no 
contexto de sua potencial excelência. Significa que dois terços dos 
pesquisadores acadêmicos britânicos não figuram na estimativa de suas 
instituições. E que a noção de “excelência” articulada no REF é ainda 
mais tola do que se pensava inicialmente
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tes do painel REF e retornos QR mais generosos. No meio 
do REF 2014, vários jogos foram praticados pelas univer-
sidades, o mais proeminente dos quais talvez seja o da 
hiper-seletividade na escolha do pessoal acadêmico que 
escolheram submeter — os números são impressionantes, 
pelo menos no contexto daqueles que foram excluídos. 
De um potencial de 145 mil pesquisadores acadêmicos 
elegíveis para inclusão no REF 2014, apenas 50 mil foram 
avaliados. Ao que parece, 95 mil pesquisadores acadê-
micos não estavam aptos a serem avaliados no contexto 
de sua potencial excelência. Em vez disso, privilegiou-se 
uma política de selecionar as melhores propostas.

Na minha opinião, isso significa uma de duas coisas. 
Em primeiro lugar, que dois terços dos pesquisadores 
acadêmicos existentes no Reino Unido não figuram 
na estimativa de suas instituições. Em segundo lugar, 
a noção de excelência articulada no REF é ainda mais 
tola do que se pensava inicialmente — com o primeiro 
pensamento fundamentado na falta de sentido do termo 
“excelência”. Vistas as coisas de forma crua, e por mais 
que se valorize uma noção de excelência, o REF 2014 
foi apenas uma medida parcial e altamente seletiva do 
desempenho de pesquisadores acadêmicos do Reino 
Unido, ou um exercício altamente dispendioso, envol-
vendo a confirmação daqueles considerados excelentes 
por suas instituições. Consequentemente, sendo o REF 
2014 uma demonstração limitada da pesquisa no âmbi-
to do Reino Unido e por marginalizar amplas faixas da 
comunidade acadêmica, a recomendação da submissão 
universal feita pela revisão Stern afigura-se, à primeira 
vista, um esforço genuíno para diminuir, senão erradi-
car, os efeitos deletérios sofridos pela “base” acadêmica 
de um sistema agressivo e notório de gerenciamento de 
desempenho e auditabilidade.

Uma recomendação de submissão universal parece re-
presentar algo, ainda que menor, na tentativa de aplacar 
e apaziguar aqueles que percebem no REF a emasculação 
da autonomia acadêmica, da autossoberania científica 
e a intensificação da regulação e controle governamen-
tais e gerenciais. Todavia, alcança isso sutilmente e de 
maneira indireta, dizendo aos acadêmicos: “Vocês todos 
podem estar envolvidos”. Não se pode deixar de pensar, 
no entanto, que tal recomendação assemelha-se ao que 
Herbert Marcuse (2002) chamou de “dessublimação re-
pressiva” ou uma miragem de democracia participativa: 

se os acadêmicos se sentem envolvidos em algo, então, 
provavelmente, concordarão com prazer. Talvez muito 
do que é considerado errado com o REF se refira menos 
ao conflito com um ideal iluminista da ciência ou da uni-
versidade humboldtiana, e mais à negação aos acadêmi-
cos da oportunidade de participar de seu jogo.

A argumentação contra o REF se deixou 
sequestrar pelo tema da participação  
desigual. Essa excessiva  atenção a questões 
de  participação deve ser interrompida. 
O sistema promove comportamentos 
indesejáveis e negligencia o papel da 
universidade como instituição pública

Eu tenho, como outros comentaristas, deblaterado 
fortemente para uma maior inclusão e participação igual 
dos acadêmicos no REF. Entretanto, agora estou pre-
ocupado em pensar que esse foco tem sido um pouco 
estreito, um toque redutor e um enfoque equivocado do 
quadro maior do que está errado. Talvez, na verdade, eu 
tenha sido vítima dos tipos de mesmerização quantitati-
va, o tipo para o qual eu frequentemente chamo atenção 
de meus alunos e colegas, que contam muito convincente 
e conclusivamente a história da não-participação. Agora, 
porém, quando analiso novamente, fico impressionado 
com o fato de que o argumento contra o REF se tornou 
excessivamente envolvido, se não sequestrado, pelo tema 
da participação desigual nele.

Embora seja inegável que a não-participação no REF 
2014 tenha sido prejudicial para o tecido social da aca-
demia do Reino Unido, um sentido de companheirismo 
acadêmico, cidadania e espírito comunitário terá, talvez 
erroneamente, defendido maior participação e, portanto, 
concordância em vez de desengajamento. Além disso, a 
crítica não se desenvolveu nem progrediu; ao menos, não 
se traduziu de maneira significativa ou substantiva no ati-
vismo. Tal forma de encarar a questão resulta no fato de 
que a comunidade acadêmica no Reino Unido aparente-
mente perdeu de vista sua capacidade de obter mudanças 
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positivas. Em vez disso, os acadêmicos preferiram privile-
giar a patologização de sua profissão e coextensivamente 
se imobilizaram pela homogeneidade de sua (pseudo) de-
saprovação. De fato, a maldição do REF é algo que alguns 
acadêmicos não apenas embelezam, mas perversamente 
parecem gostar como oportunidade “legítima” de lamen-
tar sua sorte e se entregar de modo quase masoquista à 
nostalgia de uma era de ouro que nunca existiu.

Como o objeto de sua insatisfação, que eles “amam 
odiar”, o REF também, no entanto, encoraja o opróbrio de 
seus detratores que detectam em suas diatribes e mitolo-
gias não o grito de injustiça, mas o lamento do narcisis-
mo. É claro que os apologistas podem explicar e defender 
esse quase ritual de insatisfação acadêmica com base na 
crescente precariedade dos acadêmicos na era da neoli-
beralização da educação superior. Onde as universidades 
abriram mão de seu status e papel como santuários da pe-
dagogia crítica e permitiram, aparentemente com pouca 
resistência, a desprofissionalização e despolitização de 
sua comunidade acadêmica, os acadêmicos tiveram que 
enfrentar o impossível desafio de conciliar demandas 
cada vez maiores de responsabilização com autonomia 
cada vez menor. O co-surgimento de sua complacência e 
reclamação talvez seja, ao mesmo tempo, profundamente 
concordante com um ideal de empreendimento acadêmi-
co, inteiramente inevitável.

Uma excessiva atenção a questões de participação no 
REF deve, portanto, ser reconsiderada; de fato, interrom-
pida. É essa mesquinhez que talvez tenha embotado e/
ou distorcido o comentário crítico e, involuntariamente, 

serviu para normalizar e até mesmo legitimar o REF co-
mo meio de controle na vida dos acadêmicos britânicos. 
Talvez também tenha consolidado e exacerbado o nar-
cisismo típico da praga que A.H. Halsey (1995) chamou 
de “domínio erudito” e cuja percepção externa gerou 
desconfiança e justificou a implementação desse tipo de 
novas tecnologias de controle público, pensadas para 
botar ordem nos acadêmicos, como se fossem um bando 
de gatos. Assim, nos deparamos com a submissão dos aca-
dêmicos ao REF como ambivalente e dicotômica, e levada 
a cabo, ainda, com um desdém afetado. O REF, em última 
análise, talvez revele uma tendência, uma propensão en-
tre os acadêmicos de quererem ser contados, em vez de 
fazerem o que realmente conta.

A importância do REF como uma oportunidade para 
os acadêmicos prestarem contas é contestada com razão. 
É um sistema grosseiramente imperfeito que promove 
uma infinidade de comportamentos indesejáveis, que 
também causam a negligência do propósito e do papel 
da universidade como uma instituição genuinamente pú-
blica. Entretanto, os acadêmicos não devem fixar-se nas 
suas imperfeições; em vez disso, eles podem se valorizar 
por sua própria conta. Se o REF é o que atribui aos pes-
quisadores acadêmicos do Reino Unido sua identidade, 
eles devem utilizar sua autoimagem como ímpeto para 
a mudança. Se o que veem no espelho não lhes agrada, 
apenas a transgressão ativa e direta das regras do jogo 
pode produzir uma identidade diferente daquela ostensi-
vamente impingida a eles. Fácil de dizer, difícil de fazer. 
No entanto, algo precisa ser feito.

Notas
1  Professor de Educação na Universidade de Bath, Reino Unido. Sociólogo da educação interessado em políticas, práticas e pedagogia da edu-

cação, está especificamente envolvido com sociologias críticas do ensino superior e se concentra no papel atual e futuro da universidade (públi-
ca), particularmente no contexto da comercialização, globalização e neoliberalização do ensino superior.

2  Quando o artigo foi escrito, o calendário formal para o REF2021 ainda não havia sido definido.
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Os problemas atuais da academia, tais como anali-
sados criticamente por Willem Halffmann e Hans 
Radder em seu “Manifesto Acadêmico”, parecem 

ter muito em comum com a situação do Japão. Mudanças 
estruturais introduzidas nas universidades japonesas 
durante as duas últimas décadas podem ser vistas como 
parte da reestruturação, em escala mundial, dos siste-
mas acadêmicos. Ao mesmo tempo, contudo, também 
parecem existir alguns traços específicos da situação 
japonesa. É digno de nota, em particular, que o governo 
nacional, especificamente o Ministério da Educação (ofi-
cialmente, “Ministério da Educação, Cultura, Esportes, 
Ciência e Tecnologia” [MEXT]), desempenha um papel 
central em impor reformas às universidades — reformas 
que, sob o pretexto de promover a autonomia das uni-
versidades, são na verdade planejadas para reforçar o 
controle do governo sobre elas. Nesta breve análise, vou 
me limitar a fazer uma “descrição quase jornalística” dos 
fatos mais recentes que afetam seriamente a vida acadê-
mica no Japão.

Uma importante mudança de rumo ocorreu em 2004, 
quando todas as universidades nacionais japonesas [uni-

versidades públicas] foram “incorporadas”, ou seja, re-
ceberam o status de “corporações de universidades na-
cionais”. Essa incorporação, que foi feita supostamente 
para aumentar “a independência e a autonomia” de cada 
universidade (MEXT, 2003), na verdade tem funcionado 
com efeito inverso. Com tal incorporação, a “concessão 
operacional” dada pelo Ministério da Educação, que cons-
tituía a mais ampla fonte de renda das universidades na-
cionais (cerca de 48% de sua renda no ano fiscal de 2004), 
começou a ser reduzida ao ritmo de 1% ao ano (ver Oba, 
2006). Essa redução da concessão operacional juntou-se à 
criação e expansão de vários tipos de fundos que são alo-
cados seletivamente em base competitiva. Além disso, no 
devido tempo, a própria concessão operacional assumiu 
um caráter competitivo, ou seja, passou a ser alocada de 
acordo com o desempenho das universidades, regular-
mente submetidas a “avaliações de terceiros”.

Esse conjunto de mecanismos funciona como uma 
enorme pressão sobre as universidades para que se re-
organizem em total conformidade com as intenções do 
governo. Desse modo, como apontam vários críticos, a 
incorporação de universidades nacionais tem ajudado a 
intensificar seu controle pelo Estado, que serve para reo-
rientar a atividade acadêmica, cada vez mais, em direção 
à lógica gerencial de eficiência e mensurabilidade, combi-
nada com a concorrência permanente.

A incorporação das universidades nacionais também 
envolve medidas para reforçar a estrutura hierárquica de 
poder dentro da universidade. Particularmente, no novo 
sistema, o presidente da universidade não é mais eleito 
pelo voto de membros do corpo docente, mas selecionado 
por um comitê formado por um punhado de representan-
tes internos e especialistas externos (embora os votos do 
corpo docente possam ser “levados em consideração”); 
e as tomadas de decisão da universidade não se baseiam 
mais num sistema colegiado, mas num regime centrado 
no presidente e no conselho administrativo (Oba, 2006). 
Assim, enquanto o governo fala oficialmente em aumen-
tar a autonomia da universidade sob a forte liderança do 
presidente, o novo sistema de governança tem efetiva-
mente ajudado o governo a controlar as universidades 
nacionais por meio do poder que têm os presidentes de 
anular a dissidência interna.

Nessa nova configuração institucional, têm ocorrido 
desdobramentos na academia japonesa. Em 2014, no go-

Mudanças estruturais introduzidas nas 
universidades públicas japonesas durante 
as duas últimas décadas são parte da 
reestruturação, em escala mundial, dos 
sistemas acadêmicos. Ao mesmo tempo, 
parecem existir alguns traços específicos. 
O governo nacional desempenha um papel 
central em impor reformas às universidades 
públicas — reformas que, sob o pretexto 
de promover a sua autonomia, são na 
verdade planejadas para reforçar o controle 
estatal sobre elas. O financiamento estatal 
passou a depender do desempenho dessas 
instituições, submetidas a pressões e a 
“avaliações de terceiros”
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verno direitista de Abe [primeiro-ministro Shinzo Abe], 
duas leis relativas à educação foram revisadas. Especifi-
camente, a revisão da Lei de Educação Escolar, que diz 
respeito não apenas às universidades nacionais, mas a 
todas as universidades, restringiu de forma considerável 
o direito do corpo docente de deliberar sobre assuntos 
da universidade. Os conselhos universitários, dos quais 
fazem parte todos ou a maior parte dos professores com 
dedicação integral, até então tinham o direito de discu-
tir matérias importantes para a universidade, incluindo 
aquelas relacionadas à gestão e administração, embora, 
como observado acima, a tomada de decisão final já ti-
vesse sido centralizada nas mãos do presidente. A Lei de 
Educação Escolar revisada estipula, no entanto, que os 
conselhos universitários discutam assuntos relativos ao 
“ensino e pesquisa”, e que “expressem opiniões” sobre 
esses temas, desde que o presidente considere que isso 
seja necessário (MEXT, 2014).

O Ministério da Educação emitiu aviso às 
universidades nacionais, convocando-as 
a reestruturar as faculdades de ciências 
humanas e sociais e as faculdades 
dedicadas à formação de professores: as 
universidades deviam “dar passos decisivos 
para abolir essas organizações”, o que 
gerou uma onda de protestos

Um dos passos “pioneiros” para viabilizar esse novo 
modo de governança foi dado pela Universidade de Akita, 
onde trabalho, localizada no nordeste do Japão. No início 
de 2014, pouco antes da revisão da Lei de Educação Es-
colar, a Universidade de Akita, fortemente apoiada pelo 
governo, abriu uma nova unidade chamada Faculdade de 
Ciências de Recursos Internacionais. Ali, a maioria dos do-
centes foi sistematicamente excluída das discussões dos 
problemas básicos da universidade. Essas discussões fica-
ram quase integralmente a cargo de recém-estabelecidos 
“conselhos”, formados por poucos membros executivos, 
membros de outras universidades e de empresas priva-

das. Esse novo sistema de governança, completamente 
destituído de autonomia das faculdades e de liberdade 
acadêmica, era na superfície voluntariamente projetado 
e proposto pela própria universidade, mas com o objetivo 
de obter subsídios adicionais do governo.

Como esperado, o sistema foi altamente elogiado pelo 
governo e pelos meios empresariais como um modelo a 
ser seguido por outras universidades. Logo após a revi-
são da Lei de Educação Escolar, a Universidade de Akita 
assumiu outra vez a liderança ao estender o novo sistema 
de governança para toda a universidade, embora não no 
mesmo grau, devido à resistência de parte do corpo do-
cente e dos sindicatos.

Em 2015, o Ministério da Educação emitiu um aviso 
às universidades nacionais convocando-as a reestruturar 
suas faculdades de ciências humanas e sociais, assim co-
mo as faculdades dedicadas à formação de professores: as 
universidades nacionais deveriam “dar passos decisivos 
para abolir essas organizações ou convertê-las para áreas 
que melhor atendam às necessidades da sociedade”. Esse 
documento provocou uma onda de protestos na academia 
e nos meios de comunicação, e recebeu críticas inclusive 
da mídia internacional.

Os presidentes de algumas universidades nacionais 
expressaram sua intenção de não atender a esse pedido, e 
o Conselho de Ciências do Japão criticou o desrespeito do 
MEXT pelas ciências humanas e sociais, assim como sua 
visão estreita das “necessidades da sociedade” (Conselho 
de Ciências do Japão, 2015). Diante dessas reações adver-
sas, o MEXT moderou verbalmente sua postura, dizendo 
que não negligenciara, de forma alguma, as ciências hu-
manas e sociais e que não pretendia forçar as universida-
des a descartar essas áreas.

A configuração institucional das 
universidades nacionais “incorporadas” pelo 
governo tem trabalhado em detrimento da 
ciência social, em especial das humanidades, 
que se prestam bem menos que os campos 
das ciências naturais a produzir resultados 
que sejam quantificáveis em curto prazo
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Conforme foi apontado por alguns críticos, a reação 
pública ao aviso do ministério foi em parte ocasionada 
pela cobertura sensacional da mídia, responsável pela 
impressão de que o governo havia subitamente se movi-
mentado para extinguir faculdades consideradas social-
mente inúteis (Yoshimi, 2016). De fato, muito do mesmo 
pedido já fora feito antes pelo MEXT e, mais essencial-
mente, a mesma lógica já fora instalada na política geral 
do governo para a universidade desde a incorporação das 
universidades nacionais, em 2004. Ou seja: a configuração 
institucional das universidades nacionais incorporadas 
— em particular, a distribuição desigual de recursos com 
base na avaliação das conquistas — tem trabalhado de 
forma sistemática em detrimento da ciência social e es-
pecialmente das humanidades, que em geral se prestam 
bem menos que os campos das ciências naturais a produ-
zir resultados quantificáveis em curto prazo.

Nessas circunstâncias, várias universidades nacionais 
já tomaram medidas para reduzir as faculdades de ciências 
humanas e/ou fechar alguns departamentos relacionados a 
essas áreas nas faculdades dedicadas à formação de profes-
sores. Desse modo, a academia japonesa hoje, em especial 
nas áreas consideradas menos úteis e rentáveis, encontra-

se numa crise sem precedentes (ver Muroi, 2015).
Com certeza, como se pode deduzir da descrição até 

agora, os eventos recentes relativos às universidades 
japonesas não passam totalmente sem dissensão interna 
ou crítica pública. Infelizmente, porém, não tem havido 
resistência capaz de ajudar a reorientar a situação geral 
e não há perspectivas de que tal resistência surja num fu-
turo próximo. Isso parece decorrer em parte da obediên-
cia e do conformismo enraizados na sociedade japonesa, 
inclusive na academia. Além disso, a lógica da eficiência 
e do controle gerencial tornou-se parcialmente internali-
zada por não poucos acadêmicos.

Pessoalmente, recuso-me, na medida do possível, a 
cooperar com sistemas de controle introduzidos um após 
o outro (como a avaliação e a autoavaliação de membros 
individuais do corpo docente) e, em certas ocasiões, dou 
as mãos a alguns colegas para levantar algum protesto, 
mas sempre acho difícil apelar à “maioria silenciosa” pa-
ra desafiar as normas impostas. Em tais circunstâncias, o 
intercâmbio e o diálogo internacionais ocasionados pelo 
“Manifesto Acadêmico” são ainda mais valiosos, pois nos 
oferecem uma perspectiva mais ampla, necessária ao nos-
so contínuo engajamento crítico diante da situação.

Nota

1  Professor de Filosofia da Faculdade de Educação e Ciências Humanas da Universidade de Akita.

Referências
MEXT, 2003. “FY2003: White Paper on Education, Culture, Sports, Science and Technology.” https://goo.gl/bCTvua.
MEXT, 2014. “Gakkō Kyōiku hō Oyobi Kokuritsu Daigaku Hōjin hō no Ichibu wo Kaisei Suru Hōritsu.” https://goo.gl/QyHjby.
Muroi, Hisashi. 2015. Bunkei Gakubu Kaitai [O desmantelamento das faculdades de ciências humanas]. Tokyo: Kadokawa.
Oba, Jun. 2006. “Incorporation of National Universities in Japan and its Impact Upon Institutional Governance.” https://goo.gl/YuhQ3s. 
The Science Council of Japan. 2015. “Korekara no Daigaku no Arikata ni Kansuru Giron ni Yosete.” https://goo.gl/SY2UWv .
Yoshimi, Shun’ya. 2016. Bunkei Gakubu Haishi’ no Shōgeki [O impacto do desmantelamento das faculdades de ciências humanas]. Tokyo: Shūeisha.



48   Revista Adusp   novembro 2019 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

complutense de mAdri e 
“mAnifesto AcAdêmico”, 
trAços comuns dA crise 

globAl no ensino superior1

Eva Aladro Vico2 (ealadro@ccinf.ucm.es)
Tradução: Pedro Estevam da Rocha Pomar



www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp Revista Adusp   novembro 2019  49

O “Manifesto Acadêmico” chegou à Universidade 
Complutense de Madri (UCM) na primavera de 
2016, em meio ao anúncio de um gigantesco Pla-

no de Reestruturação dessa lendária universidade espa-
nhola, que previa eliminar nove das suas 26 faculdades, 
uma delas a Faculdade de Filosofia, onde José Ortega y 
Gasset, o célebre filósofo, tinha sua cátedra nos anos 20 
do século passado.

Na troca de mensagens iniciada entre os professo-
res após o anúncio de cortes e reestruturação geral, um 
professor titular da Faculdade de Geologia, condenada a 
desaparecer, repassou aos membros da “Plataforma para a 
Reestruturação da UCM” uma cópia em inglês do “Manifes-
to”, que decidimos traduzir para o espanhol para que fosse 
acessível a toda a comunidade acadêmica complutense.

O processo de reestruturação na Universidade Com-
plutense anunciado em 2016 era um terremoto organi-
zativo e administrativo, que punha “de pernas para o 
ar” a organização do centenário centro universitário. Os 
objetivos do plano, com a redução do número de Faculda-
des e Departamentos, eram cortar os gastos com pessoal 
administrativo e de gestão e, criando um design mega-
lomaníaco de universidade, economizar igualmente na 
contratação de novos professores. Uma das “ideias” era 
criar uma imensa Faculdade de Ciências da Saúde, que 
aglutinaria as atuais faculdades de Medicina, Enfermaria, 

Odontologia e Óptica, numa instituição que acolheria 
mais de 10 mil estudantes.

Apresentou-se um plano acadêmico cuja finalidade se-
ria racionalizar recursos e aumentar a eficiência e exce-
lência da Universidade Complutense, mediante a supres-
são da estrutura articulada dos Departamentos e Facul-
dades. Porém, longe de todo possível objetivo acadêmico, 
o plano era na realidade a culminação de uma virada em 
direção a uma filosofia gerencialista e competitiva da 
universidade pública, maltratada, na Espanha, pela viru-
lência da crise econômica e submetida a uma perda geral 
de critérios e horizontes. O “Manifesto Acadêmico” veio a 
descrever com total exatidão o que estava sucedendo e o 
que iria suceder no futuro.

O reitor eleito da UCM no ano anterior a essa crise, 
supostamente um simpatizante da esquerda, alinhou-se 
com rapidez às posições do governo regional de Madri, de 
direita conservadora, governo cujas decisões ao longo do 
seu extenso domínio temporal implicaram cortes, falta de 
apoio e descaso generalizado quanto ao valor e à impor-
tância da universidade pública no conjunto das universi-
dades da região. Até 2018, a estratégia do governo regio-
nal e do governo central da Espanha, ambos em posições 
tradicionais de direita, foi a de favorecer as universidades 
privadas e reduzir o peso das universidades públicas nos 
orçamentos do Estado.

O plano de reestruturação da Universidade Complutense 
de Madri (UCM) anunciado em 2016 era um “terremoto” 
organizativo e administrativo. Sua finalidade proclamada 
era racionalizar recursos e aumentar a eficiência e excelência 
da UCM, mediante a supressão da estrutura articulada dos 
Departamentos e Faculdades. Porém, na realidade foi uma 
virada em direção a uma filosofia gerencialista e competitiva 
da universidade pública. Ao final de um forte movimento 
de resistência foram mantidas todas as nove faculdades 
inicialmente condenadas a desaparecer
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No processo de debate no qual muitos 
professores se envolveram, o “Manifesto 
Acadêmico” serviu para ajudar a estabelecer 
um clima crítico de opinião. No “Manifesto” 
pudemos reconhecer nosso próprio 
Lobo gerencial: os cortes, os ataques aos 
dissidentes, o mau uso dos índices etc.

O reitor da UCM, frente à contestação imediata de seus 
planos, iniciou uma estratégia de fabricação de consenso 
que, até agora, obteve um êxito muito relativo. Na UCM 
a estrutura colegiada em Departamentos, Congregações3 
e Claustro (a principal câmara de decisão democrática da 
universidade) protege a autonomia universitária de deci-
sões arbitrárias tomadas pela Reitoria.

A oposição de acadêmicos e funcionários administrati-
vos à reestruturação na Complutense adquiriu a forma de 
um movimento ativista mediante redes e correios eletrô-
nicos, na “Plataforma para a Reestruturação da UCM”, que 
organizou cobertura de mídia, manifestos e comunicados, 
reuniões e ações de rua, com considerável êxito. O proces-
so foi notícia de primeira página em diários nacionais e 
TVs. No processo de debate e argumentação, no qual mui-
tos professores se envolveram, o “Manifesto Acadêmico” 
serviu para ajudar a estabelecer um clima crítico de opi-
nião, para chegar a todos os profissionais da universidade, 
e para mostrar como em amplas áreas da Europa se estava 
vivendo o mesmo processo. No conteúdo do “Manifesto” 
pudemos reconhecer nosso próprio Lobo gerencial: os 
cortes, as manobras de manipulação, os ataques aos dissi-
dentes e acusações de “deslealdade” e toda a degeneração 
prévia do sistema quantitativista de medição de resulta-
dos, pressão pela excelência, mau uso dos índices etc.

Um dos principais sindicatos de professores (USO) 
difundiu o “Manifesto” por toda a comunidade universi-
tária complutense, de mais de 20 mil pessoas entre todos 
os setores. Os sindicatos jogaram um papel importante 
somando-se às comunicações e manifestações, ainda que 
posteriormente seu silêncio tenha servido para facilitar 
o “plano oculto” de reestruturação pactuado fundamen-
talmente com muitos decanos. A situação evoluiu de uma 

maneira que não podemos qualificar de negativa. Das 
nove faculdades cuja supressão estava prevista, no outo-
no de 2016 o Vice-Reitor de Planejamento anunciou que 
somente se suprimiriam quatro. Finalmente, e no curso 
das novas eleições de reitor, não foi suprimida nenhuma 
sequer, das faculdades condenadas a desaparecer.

O processo tomou uma forma que é muito interessan-
te descrever aqui, atualizando os dados deste Informe 
Internacional. Uma vez que a estratégia de oposição cul-
minou em fazer aflorar o assunto na mídia e imprensa, 
a posição da Reitoria foi dupla. Primeira, apresentar à 
opinião acadêmica uma face mais amável, suavizando os 
planos. Outra, começar negociações e pactos dos quais 
surgiu um “plano oculto” cujo resultado foi a fusão de 
Departamentos, porém não a de Faculdades, e um mapa 
da organização  departamental que não é o que desejava 
o governo da UCM, ainda que a nosso juízo também não 
seja bom para a universidade.

A história do Plano de Reestruturação da 
Universidade Complutense é um exemplo 
de como a satisfação de determinados 
interesses e a ambição de gestores, 
professores, centros ou grupos pode 
dinamitar a universidade pública

Pensamos que o problema descrito neste Informe 
Internacional tem uma origem muito grave na própria 
universidade e no seu pessoal acadêmico e administra-
tivo. Como o “Manifesto Acadêmico” afirmava, “divide e 
vencerás funciona porque todos o aceitamos”. A história 
do Plano de Reestruturação da Universidade Compluten-
se é um exemplo de como a satisfação de determinados 
interesses, e a ambição de gestores, professores, centros 
ou grupos pode ser a arma que esteja dinamitando a es-
trutura da universidade pública.

Como indicam nossos colegas Jozef Hvorecky, Emil 
Višňovsky e Matúš Porubjak4, da Eslováquia, é a autenti-
cidade da essência universitária que está em jogo e que se 
põe à prova nestes processos de reestruturação.

No caso da Complutense, houve vergonhosas retiradas 
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de faculdades da frente oponente ao plano de desapareci-
mento de centros, tão logo negociaram sua própria salva-
ção com a Reitoria. Muitos diretores e decanos negocia-
ram blindando sua faculdade em troca de uma estrutura 
interna que fundia departamentos não afins e deixava 
intactos outros, amigos. Alguns acadêmicos inautênticos 
apoiaram o plano desde seus inícios, para conseguir situ-
ações de privilégio.

No caso da fusão na Complutense, a habilidade ne-
gociadora de determinados grupos, e suas boas relações 
com a Reitoria da UCM, permitiram que subsistam Depar-
tamentos com cerca de uma dezena de membros, dotados 
de secretaria administrativa própria, com voz e voto nas 
congregações respectivas, enquanto se obriga os oposi-
tores a formarem Departamentos de até 180 professores, 
perdendo ampla representação nas congregações e os 
postos administrativos necessários. No caos de uma co-
munidade na qual, em determinado momento, governam 
professores e gestores movidos unicamente pelo interes-
se próprio e pela falta de ética, é fácil adivinhar que os 
resultados acadêmicos não são bons para ninguém.

Na situação atual, o reitor da universidade afirma 
haver “finalizado” o processo de reestruturação. Na rea-
lidade, o mau funcionamento organizativo e as possíveis 
demissões e novas divisões do corpo docente em gran-
des grupos não especializados não fizeram mais do que 
iniciar-se. Os novos Departamentos, muitos dos quais 
superam os 100 professores, são “sacos” onde se optou 
por enfiar todos os professores. Os conselhos desses 
Departamentos não podem se reunir numa sala de aula, 
porque os professores não cabem nelas. No entanto, ha-
bitualmente a quantidade de professores que comparece 
a estes conselhos não chega ao quórum mínimo. Em mui-
tos casos, tem início uma distribuição de poder menos 
equitativa que a anterior, maiores injustiças e sobretudo 
uma organização que zela muito menos pela qualidade da 
docência.

Como vimos nos exemplos dos países nórdicos, a re-
sistência é possível.5 O pior dano que pode causar à uni-
versidade o processo de produtivismo é o dano anímico 
e na autoestima da comunidade universitária, que nesses 
processos cai muito e perde toda a força de resistência. 
Os sistemas de medição da excelência são realmente de-
primentes para todos, e uma vez perdida a estima insti-
tucional e o respeito por si mesmos, perde-se o poder de 

autocontrole e de auto-organização, como nos ensinam 
os psicólogos. O caos e o desamparo são a prova diária 
desses planos “finalizados”.

Não se pode forçar e fabricar o conhecimento 
e as descobertas, nem é possível acumulá-los 
matematicamente. A única forma de elevar 
o conhecimento é o investimento constante, 
estável e a longo prazo na pesquisa e 
docência livres e independentes

Como dizíamos, a nosso ver o principal inimigo da 
universidade é a própria comunidade acadêmica. É ela 
que compõe os governos universitários, que figura nas 
comissões de avaliação, que avalia de maneira injusta, 
que cala quando recebe um favor ou que aceita a fusão 
com uma faculdade rival para conseguir um posto a mais 
no Conselho Universitário. O processo de desvaloriza-
ção das universidades públicas começou quando falsos 
acadêmicos ocuparam cátedras imerecidas e quando 
acadêmicos sem espírito universitário autêntico come-
çaram a governar essas instituições, inventando sistemas 
de medição e de organização adaptados às suas próprias 
carências.

Num país como a Espanha, assediado por problemas 
de corrupção, uma cultura de impostores gera institui-
ções sem horizonte, ou busca no dinheiro e na ambição 
a única satisfação para uma carreira fictícia. É daí que 
surgem os rankings pedantes, as avaliações canibais e a 
desigualdade e injustiça na mensuração do autêntico va-
lor acadêmico.

Acreditamos que somos muitos, como demonstrou o 
“Manifesto Acadêmico”, os professores e pesquisadores 
que, agrupados, podem mobilizar a opinião pública e 
denunciar esta grave deterioração da função educativa 
superior. Simplesmente despertar a consciência dos pes-
quisadores já seria ter a batalha ganha. Porque até agora 
o Lobo estava disfarçado. Porém, se conseguirmos arran-
car-lhe o disfarce de “qualidade” e “excelência”, e revelar 
seus verdadeiros fins, haveremos acabado com sua base 
fundamental.
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A universidade produtivista se impôs a partir de uma 
mentira essencial, e uma inconsciência geral: que se pode 
forçar e fabricar o conhecimento e as descobertas, e que é 
possível acumulá-los matematicamente. A única forma de 
elevar o conhecimento e aumentar a inovação na socie-
dade é o investimento constante, estável e a longo prazo 
na pesquisa e na docência livres e independentes. Fingir 
que não é assim, ou ignorar essas condições, é um suicí-
dio social e econômico.

O “Manifesto Acadêmico” e este Informe Internacio-
nal não poderão ser subestimados nas próximas eleições 

de reitores e decanos na UCM ou nas futuras revisões crí-
ticas dos processos de avaliação e acreditação em todos 
os níveis. Se conseguirmos despertar a consciência global 
acadêmica a respeito desta situação haveremos ganhado 
metade da batalha. Podemos usar para isso as próprias 
publicações científicas e os sistemas de citação e de co-
municação internacional entre as academias. Portanto, 
podemos dizer que graças ao “Manifesto Acadêmico” os 
trabalhadores das universidades do mundo estarão (no 
futuro, e com a difusão científica e o eco internacional 
nas revistas adequadas) por fim unidos.

Notas
1  “La Universidad Complutense de Madrid y el Manifiesto Académico: rasgos comunes de una crisis global de la educación superior”, disponível 
em Halffman, W.; Radder, H. (2018). “Respuestas Internacionales al Manifiesto Académico: Informes desde 14 países”. Cuadernos de Información y 
Comunicación (CIC): https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/60686/4564456547536. Trata-se de uma versão atualizada do texto ori-
ginalmente publicado no follow-up do Manifesto sob o título “Complutense University of Madrid and the Academic Manifesto: Common Traits of a 
Global Crisis in Higher Education”.
2  Professora titular do Departamento de Jornalismo e Novas Mídias da Faculdade de Ciências da Informação da UCM. Foi chefe do Departamento 
de Jornalismo III até sua extinção em 2017. É especialista em comunicação, informação e novas linguagens digitais. Publicou os livros Teoría de la 
Información y la Comunicación Efectiva (1998), Comunicación y retroalimentación (2000), La información determinante (2010) y Las diez leyes de la Teoría de 
la información (2015). Dirige o Grupo de Pesquisa “Estruturas Comunicativas e Interações nos Distintos Níveis da Comunicação”. Liderou a Platafor-
ma para a Reestruturação na UCM em 2016.
3  Juntas de Facultad.
4  Referência ao texto de autoria desses autores “Striving for Academic Authenticity: A Slovak Position in the Context of the Academic Manifesto” 
(“A luta por autenticidade acadêmica: a posição eslovaca no contexto do Manifesto Acadêmico”), publicado no follow-up do Manifesto.
5  Referência ao texto de Anita Välikangas “Anxieties and Tensions in the Nordic Model—Finland and Scandinavia” (“Ansiedades e tensões no Mo-
delo Nórdico – Finlândia e Escandinávia”), publicado no follow-up do Manifesto.
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Rankings globAis 
entre A “quAntofreniA” 

e critérios díspAres
Antonio Biondi e Pedro Biondi1

Eles elegem as melhores universidades do mundo, mas cada vez mais devemos perguntar: “Com que finalidade”? 
Os rankings suscitam dúvidas e críticas de pesquisadores. No entender por exemplo do professor Licínio Lima, 
da Universidade do Minho, eles representam mais um elemento da matematização infinita da vida, abordada 
por Pitirim Sorokin (1889-1968), autor do termo “quantofrenia”. Refletem um modelo de Educação de natureza 
contábil: “Uma produção de conhecimento que tem profundo horror àquilo que é incomensurável”



54   Revista Adusp   novembro 2019 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

Em que medida é possível com-
parar objetivamente a excelên-
cia e a relevância de duas ou 

mais instituições? Quanto essa espé-
cie de “campeonato” contribui para 
aperfeiçoar o ensino superior, as ciên-
cias, o aproveitamento acadêmico dos 
estudantes e o retorno, para as popu-
lações nacionais, do investimento pú-
blico nas instituições universitárias? 
Afinal de contas, qual a finalidade real 
desse tipo de instrumento?

O primeiro ranqueamento de um 
sistema nacional de ensino superior 
remonta a 1983, nos Estados Unidos. 
Os ranqueamentos de alcance glo-
bal começam exatas duas décadas 
depois, com o ARWU ou “Ranking 
de Shangai”. O lançamento chinês 
deu início a uma “corrida” que se-
guiu com o Times Higher Education 
(THE), que buscava se diferenciar 
metodologicamente do antecessor 
e representa, até hoje, seu princi-
pal rival. De uma dissidência nasceu 
o Quacquarelli Symonds (QS), que 
também figura entre as listagens de 
maior repercussão.

Hoje são cerca de duas dezenas 
de levantamentos internacionais, ca-
da qual com sua metodologia e su-
as controvérsias. Variam os fatores 
avaliados: produção científica, repu-
tação, inserção no mundo. Variam 
também a forma de coleta de dados 
e os pesos atribuídos à pontuação. 
“O Times Higher e o QS são mais co-
merciais, mais abrangentes em ter-
mos de indicadores (de ensino, inter-
nacionalização, prestígio) e hoje se 
destacam mais na mídia. Já o ARWU 
é mais objetivo, baseado completa-
mente em dados de fontes públicas e 
confiáveis, porém mais restrito, pois 
avalia apenas pesquisa”, resume o 

pesquisador em governança univer-
sitária Justin Axel-Berg, que integra 
projeto conjunto da USP com a Uni-
camp e a Unesp sobre o tema (leia 
mais adiante).

Se, por um lado, a síntese de as-
pectos complexos oferece ao públi-
co elementos para uma visão geral 
de uma instituição, por outro lado 
essas classificações podem soar en-
ganosamente como retratos exatos 
da qualidade, da relevância e de sua 
“estatura” em relação às demais. No 
entanto, as discrepâncias entre os 
diferentes rankings bastam para de-
monstrar o caráter ilusório de tais 
avaliações. Para ilustrar: em 2018, 
a Universidade de São Paulo (USP) 
aparece entre a 151ª e a 200ª coloca-
das na lista chinesa, enquanto fica na 

faixa da 251ª à 300ª no THE e ocupa o 
121º lugar no QS.

Em revisão da produção acadê-
mica referente ao assunto, os pes-
quisadores Adolfo Ignacio Calderón 
e Carlos Marshal França apontam 
uma “virada” no olhar predomi-
nante sobre os rankings na literatu-
ra ibero-americana. No conjunto da 
produção, de 2009 para cá o paradig-
ma “do conflito” teria dado lugar ao 
“do consenso”, em que os questio-
namentos são pontuais. Entretanto, 
estudiosos ouvidos pela Revista Adusp 
mostram a persistência de críticas 
mais de fundo aos usos, aos efeitos e 
à própria natureza do instrumento.

Para o professor Licínio Carlos 
Viana Silva Lima, da Universidade do 
Minho (UMinho, de Portugal), esses 
ordenamentos comparativos repre-
sentam mais um elemento da mate-
matização infinita da vida, abordada 
pelo sociólogo Pitirim Sorokin (1889-
1968), que cunhou o termo “quanto-
frenia”. “É um elogio da rivalidade”, 
define. “Competir para produzir. Se 
você não compete, não progride. A 

“Boa parte dos 
elementos mais 
importantes da Educação 
não é mensurável”, 
adverte Licínio Lima

Unicamp
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competição do mercado, das empre-
sas, é repassada a todas as institui-
ções, a todos os segmentos.”

Esse é, afirma ele, um modelo de 
Educação de natureza contábil, mais 
preocupada com uma possível medição 
dos resultados do que com os proces-
sos que levam a eles. “Uma produção 
de conhecimento que tem profundo 
horror àquilo que é incomensurável”, 
descreve. “Se não é mensurável, não 
vai ser critério para pontuar. E quem 
trabalha com Educação sabe que boa 
parte dos elementos mais importantes 
dela não é mensurável”.

O professor Mário Azevedo, ex-
vice-reitor da Universidade Estadu-
al de Maringá (UEM), compara os 
rankings universitários globais a 
guias produzidos para consumidores 
de vinho, restaurantes e hotéis. “Eles 
justificam-se colando rótulos e selos 
(labels) em instituições de educação 

superior, sejam públicas ou privadas. 
Consistem na ordenação de indica-
dores compostos por índices discri-
cionariamente eleitos pelas agências 
de classificação”, critica.

Em doutorado defendido em 2016 
na Unicamp, a jornalista Sabine Ri-
ghetti, organizadora do Ranking Uni-
versitário da Folha (RUF), observa 
que, apesar de diferirem na lógica de 
avaliação, o ARWU e o THE trazem 
sequências semelhantes no topo. No 
grupo das dez seletíssimas repetem-
se sete integrantes, todas elas dos 
EUA e do Reino Unido: Harvard, MIT, 

Cambridge, Princeton, Caltech, Chi-
cago e Oxford. “A diferença nos re-
sultados do ARWU de 2015 e do THE 
de 2015 só fica mais evidente após 
o primeiro quadrante dos rankings, 
ou seja, depois das 25 universida-
des classificadas como melhores do 
mundo”, assinala Sabine.

Também ao longo do tempo as 
protagonistas variam pouco. “É co-
mo se imitassem um jogo de cadei-
ras”, ilustra Mário Azevedo. “Alter-
nam posições entre elas, mas não há 
quedas súbitas ou ascensões injusti-
ficadas”. A seu ver, essas réguas não 
conseguem demonstrar quanto uma 
universidade atende às necessida-
des da sociedade e quanto contribui 
para o desenvolvimento do seu país 
e da sua região.

“A ciência brasileira responde 
bem aos desafios, mas não encontra 
facilmente o gabarito, o modelo das 

respostas dos requisitos 
dos rankings. Não importa 
a eles que a USP seja, com-
provadamente, a universi-
dade que mais forma dou-
tores no mundo, que esteja 
entre as que mais produ-
zem artigos científicos e 
que venha formando qua-
dros de excelência para o 
Brasil em todas as áreas do 
conhecimento”, enumera.

“Há um viés, uma de-
formação muito grande”, 
assinala a professora  Eva 
Aladro Vico, da Faculdade 
de Ciências da Informação 
da Universidade Complu-
tense de Madri (UCM). “É 
muito difícil se colocar no 
alto, porque há uma série 
de condições que fazem 

com que essas posições fiquem re-
servadas para países, publicações, 
áreas do mundo onde estão o capital 
e o poder”. Um exemplo é a conta-
gem de vencedores do Prêmio Nobel 
no corpo docente das instituições 
avaliadas, como parâmetro de clas-
sificação.

Anped

“A ciência brasileira responde 
bem aos desafios, mas 
não encontra facilmente 
o gabarito, o modelo das 
respostas dos requisitos 
dos rankings. Não importa 
a eles que a USP seja a 
universidade que mais forma 
doutores no mundo, que 
esteja entre as que mais 
produzem artigos científicos”, 
diz Mário Azevedo
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Na sua tese, Sabine Righetti 
destaca que a mais antiga dentre 
as topten brasileiras, a Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), foi criada há menos de 
um século, em 1920, enquanto a 
Universidade de Oxford, no Rei-
no Unido, data de 1096. Na edição 
analisada (2015), a única repre-
sentante do século 20 entre as cin-
quenta melhores do planeta era a 
Universidade de Hong Kong, cria-
da em 1910. Sabine aponta indícios 
de que o diferente grau de amadu-
recimento é a principal razão para 
a desigualdade do ponto de vista 
competitivo.

Licínio Lima relaciona o fenô-
meno dos ranqueamentos ao Pro-
cesso de Bolonha, peça da conso-
lidação da União Europeia que se 
contrapõe às peculiaridades resul-
tantes do contexto histórico, na-
cional e regional que deu origem 
a cada instituição de ensino. “Ele 
vem induzir na Europa, e também 
fora da Europa, esse modelo. Vem 
‘harmonizar’ — mais que isso, o que 
temos agora se trata de padronizar, 
estandardizar — uma realidade uni-
versitária que era extremamente 
diversa”, situa.

O docente do Departamento de 
Ciências Sociais da Educação da 
UMinho explica que seria muito di-
fícil adotar um padrão superior eu-
ropeu ou pan-europeu a partir de 
uma matriz variada. “Não era pos-
sível comparar um curso de Direito 
na França, na Alemanha ou Portu-
gal. Hoje é muito mais fácil. A ado-
ção de métricas e regras comuns 
permite que haja uma comparação, 
uma competição, uma hierarquiza-
ção, uma avaliação externa”, diz.

Eva Aladro Vico, da UCM, iden-
tifica a origem da mudança no mo-
mento em que se percebe o poten-
cial econômico das universidades, 
o que leva à alteração de diversas 
dimensões no seu funcionamento. 
“Bastante tempo depois disso, Bolo-
nha, ao chegar, traz garantias, rati-
fica que se consolidem os sistemas 
de trabalho mais intensivos, com 
menos docência presencial, mais 
sistemas burocráticos de controle 
— que são copiados das instituições 
privadas”, elenca.

A consolidação desse sistema 
também se associa aos processos 
de globalização, ressalta. Segundo 
a acadêmica, a transformação pas-
sa pela implementação de diversos 
procedimentos que os professores 
não aprovam, “mas que, como todo 
mundo os aceita no espaço europeu, 
então acabam também por aceitá-
los” (vide, no artigo de sua autoria 
iniciado na p. 48, a descrição desse 
processo na UCM).

No dizer de Mário Azevedo, o que 
se tem chamado de internacionalização 

é, em grande medida, uma transnacio-
nalização do setor, caracterizada pela 
exportação de parâmetros no lugar de 
uma possível interculturalidade e por 
uma mobilidade estudantil fundada 
no comércio de serviços de educação 
terciária. Ele identifica mais a forma-
ção de um mercado mundial que de um 
campo social global em torno da área.

Eva Aladro Vico ressalta que por 
vezes não resta tempo sequer para os 
docentes questionarem as condições 
laborais. “Os mais jovens, de 30 anos 
ou menos, ou aceitam esse sistema, 
ou não trabalham. É muito parecido 
com o vivenciado pelos operários 
nos séculos 18 e 19”, compara a pro-
fessora titular da UCM. “Estamos em 
um momento de crise. Uma crise so-
bretudo de valores e de critérios de 
atuação, que afeta muitíssimo a qua-
lidade do que é produzido”.

De forma semelhante, Lima, da 
UMinho, diz que, ao ceder à pressão 
para participar, as universidades in-
trojetam um novo espírito, que se 
instala entre faculdades, escolas, de-
partamentos etc. Um dos problemas 

"Bolonha ratifica os 
sistemas de trabalho mais 
intensivos, com menos 
docência presencial e mais 
sistemas burocráticos de 
controle copiados das 
instituições privadas", 
aponta Eva Vico

Antonio Biondi
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identificados é o “efeito Mateus” 
ou vantagem acumulada: as “mais 
mais” das instituições (assim como 
“estrelas” da investigação científica 
e laboratórios de ponta) tendem a 
receber recursos cada vez maiores e 
melhores condições, numa espécie 
de retroalimentação.

“Especialmente em países sub-
desenvolvidos ou menos desenvol-
vidos, essa lógica produtivista acaba 
estrangulando departamentos, insti-
tutos, laboratórios que não se conso-
lidaram, mas têm enorme potencial”, 
registra o professor Ciro Teixeira 
Correia, ex-presidente da Adusp e do 
Andes-Sindicato Nacional. “Em vez 
de diversificar, acaba reduzindo”.

Professor aposentado do Departa-
mento de Mineralogia e Geotectônica 
da USP, ele pondera que tal tipo de 
pressão, se aplicado em outro momen-
to, não permitiria que Estados Unidos, 
Inglaterra e alguns outros países eu-
ropeus tivessem, como hoje, sistemas 
formados por numerosas universida-
des e centros de pesquisa com perfis 
diferentes e complementares.

“E os rankings fortalecem um pa-
drão que interessa ao mundo desen-
volvido”, continua, citando a facili-
dade em transformar resultados de 
pesquisas em produtos. “Já nós fica-
mos trabalhando como escravos para 
produzir essas pepitinhas, que não 
servem ao nosso parque industrial”.

Voltando aos ranqueamentos glo-
bais, ele conclui que “o problema não 
é tanto o instrumento, mas o uso que 
vem sendo feito, com um olhar acrí-
tico de imitação do que está aconte-
cendo lá fora”. A seu ver, essas clas-
sificações poderiam ser usadas para 
identificar institutos que estão sendo 
desfavorecidos ou para sanar dife-
renças regionais.

“Mesmo que determinadas pla-
taformas, gestores, governos, orga-
nizações e jornais desenvolvam al-
goritmos para ordenar as avaliações 
institucionais, o objetivo deveria ser 
o de prover um meio de as univer-
sidades alcançarem o conhecimento 
e o autoconhecimento para melhor 
oferecer bens públicos para a socie-
dade”, reforça Mário Azevedo.

Aprimorar métricas, 
estabelecer metas e 
melhorar a inserção das 
universidades estaduais 
paulistas nos rankings 
internacionais parece ser 
o intuito do projeto criado 
pelo Cruesp e liderado pelo 
ex-reitor Jacques Marcovitch

USP, Unicamp e Unesp criaram, 
por meio do seu Conselho de Rei-
tores das Universidades Estaduais 
Paulistas (Cruesp), um projeto para 
rever os respectivos sistemas de ava-
liação de desempenho com o objeti-
vo de aprimorar métricas, estabele-
cer metas e melhorar a inserção nas 
comparações internacionais. A ini-
ciativa é coordenada pelo ex-reitor 
Jacques Marcovitch (USP) e envolve, 
além de Justin Axel-Berg, cinco pes-
quisadores associados e três do cha-

“Especialmente em países 
subdesenvolvidos ou 
menos desenvolvidos, 
essa lógica produtivista 
estrangula departamentos, 
institutos, laboratórios  
que não se consolidaram, 
mas têm enorme 
potencial”, registra  
Ciro Teixeira Correia

Marcos Santos/USP
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mado “grupo de enlace”, que faz a 
interface com outras frentes.

O grupo conjunto realizou 
workshops no fim de 2017 e no ano 
passado, sistematizados no livro Re-
pensar a Universidade: desempenho aca-
dêmico e comparações internacionais.

“A intenção é entender exata-
mente o que está sendo pedido nesses 
rankings, mas também ser mais estra-
tégico no jeito que a gente apresenta 
as informações, além de desenvolver 
outras metodologias. O ensino públi-
co no Brasil é muito atacado pela mí-
dia, e vários governos não têm visão 
positiva a respeito, em parte porque a 
gente não fez a comunicação clara do 
que é realizado”, diz Axel-Berg.

O pesquisador destaca que fato-
res que costumam ter centralida-
de, como a quantidade de artigos 
publicados e de citações, são mais 
adequados às ciências exatas e da 
saúde. “Por exemplo: um departa-
mento de Letras não publica muito 
em revistas, e sim em livros. Ou, 
se você pensar em patentes, não 
faz sentido cobrar que um depar-
tamento de Filosofia as gere. Parte 
do nosso trabalho, assim, reside em 
construir indicadores mais adequa-
dos a essas áreas”, conta.

“Os governos tendem a subesti-
mar atividades como manutenção de 
hospitais universitários e de museus, 
que não são mensuradas. Há, ain-
da, campi — como alguns da Unesp 
no interior — que têm um relevante 
impacto local, condizente com sua 
missão, e pouca visibilidade exter-

na”. Axel-Berg lembra, ainda, que 
frequentemente os indicadores de 
aplicação têm como criadores agen-
tes economicamente interessados, 
como os governos e a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE).

Em artigo publicado nesta edição 
(v. p.59), o professor Marcos Bar-
bosa de Oliveira, membro da Comis-
são Editorial da Revista Adusp, chama 
atenção para certas discrepâncias 
internas ao projeto. A seu ver, as in-
clinações críticas de Axel-Berg não 
coincidem exatamente com  a visão 
do ex-reitor líder da iniciativa, pois 
o que se depreende da leitura da “In-
trodução” da coletânea lançada em 
2017, “de autoria de Marcovitch, o 
idealizador e coordenador do pro-
jeto, é que o objetivo primordial do 
empreendimento é a elevação das 
posições das universidades paulistas 
nos rankings mundiais”.

É o que sugerem outras declara-
ções e iniciativas dos reitores mem-

bros do Cruesp. Um exemplo é o 
Escritório de Gestão de Indicadores 
de Desempenho Acadêmico (Egida), 
criado pelo reitor Vahan Agopyan, 
da USP, em junho de 2018. Se há 
necessidade de se instalar um or-
ganismo encarregado, nada mais 
nada menos, de “gerir” indicadores 
de desempenho, não será porque se 
acredita nos fundamentos “quanto-
frênicos” do sistema?

Ora, ocorre que a criação do Egi-
da é um subproduto do projeto da 
Fapesp liderado por Marcovitch. “O 
projeto já produziu escritórios simila-
res na Unesp e Unicamp. Neste última 
universidade, segundo a Fapesp, foi 
iniciado um mapeamento de infor-
mações que divulgará, por exemplo, 
o número de palestras internacionais 
proferidas por seus docentes.Todas 
estas atribuições apontam para a pos-
sibilidade de que os resultados das 
avaliações acadêmicas dos docentes 
venham a ser divulgados ao público”, 
noticiou o Informativo Adusp 449.

Nota
1  Antonio Biondi (antonio.biondi@gmail.com) e Pedro Biondi (biondi.pedro@gmail.com) são jornalistas profissionais. Reportagem especial para a 

Revista Adusp.

“O ensino público 
no Brasil é muito 
atacado pela 
mídia”, observa 
Justin Axel-Berg

Jornal da USP
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empresAriAmento 
dA universidAde: 

consequênciAs nefAstAs 
do produtivismo

Marcos Barbosa de Oliveira1

A mercantilização da ciência e da 
Universidade é uma faceta do movimento de 
ascensão e hegemonização do neoliberalismo, 
definido como a fase do capitalismo em que se 
intensifica a tendência a transformar tudo em 
mercadoria. A mercantilização da ciência é o 
núcleo da reforma neoliberal da Universidade, 
que tem entre seus pilares a prescrição de que 
as universidades devem ser administradas 
como se fossem empresas privadas. A 
administração baseada nas avaliações 
quantitativas é uma faceta da transformação 
da Universidade num simulacro de empresa
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Introdução. Nos últimos tempos, a avaliação passou a 
desempenhar um papel cada mais importante na vida 
acadêmica. Um de seus aspectos mais controvertidos, 
adotado aqui como ponto de partida, é seu viés quanti-
tativo: a medição da produtividade em termos de núme-
ro de artigos publicados, número de citações recebidas, 
número de patentes obtidas, etc.2 O que alimenta a 
controvérsia é, no fundo, a intuição — que acaba ficando 
sufocada — de que há algo de fundamentalmente equi-
vocado na aplicação de critérios quantitativos ao campo 
das artes, das ciências, enfim, de todas as atividades 
criativas da mente humana. Para perceber isso, basta 
considerar, por exemplo, uma afirmação como a de que 
um país é duas vezes melhor em pintura que outro em 
virtude de produzir o dobro do número de quadros, sem 
levar em conta se se trata de obras de um Picasso, ou de 
um troca-tintas qualquer.

Sendo tão contra-intuitivo, como pode o viés quanti-
tativo ser explicado? A resposta que proponho é um dos 
resultados de um projeto de pesquisa a que venho me 
dedicando há certo tempo, voltado ao tema da mercan-
tilização da ciência e da Universidade. O primeiro passo 
na realização do projeto foi a confirmação da hipótese de 
que tal mercantilização é uma faceta do movimento de 
ascensão e hegemonização do neoliberalismo, definido 
como a fase do capitalismo em que se intensifica a ten-
dência à mercantilização universal, a transformar tudo 
em mercadoria. A mercantilização da ciência é o núcleo 
da reforma neoliberal da Universidade.

O segundo passo foi a constatação da complexidade do 
processo de mercantilização, que me levou a concebê-lo 
não como um único, mas como um conjunto de proces-
sos, que pode ser analisado em três categorias, a saber:

1) Processos em que a determinação dos rumos da 
pesquisa — ou, em outras palavras, a decisão sobre quais 
projetos de pesquisa devem ser financiados, e quais não 
— fica nas mãos do mercado.

2) Processos de empresariamento, entendidos como os 
que introduzem princípios e métodos típicos de empresas 
privadas na administração da Universidade.

3) Processos de expansão e fortalecimento dos Di-
reitos de Propriedade Intelectual (patentes e direitos 
autorais), cujo estabelecimento é necessário para que a 

distribuição dos bens intelectuais seja feita da maneira 
própria das mercadorias, isto é: por meio de compra e 
venda (Oliveira, 2014a e 2014b).

Essa análise é inspirada num princípio, apresentado 
às vezes como um dos fundamentos da Economia, se-
gundo o qual toda sociedade, para organizar sua vida 
econômica, deve ter instituições capazes de responder 
a três perguntas: o que produzir?, como produzir?, e co-
mo distribuir os bens produzidos? (De acordo com seus 
adeptos, no sistema capitalista as três perguntas são 
respondidas, da melhor forma possível, pelo mercado) 
(Oliveira, 2013a, 2013b, 2014c; Samuelson & Nordhaus, 
1992, p. 19-20 e cap. 3A).

A estratégia que o neoliberalismo adota para passar 
às mãos do mercado os rumos da pesquisa consiste no 
que tenho chamado inovacionismo. O inovacionismo é 
o movimento, no campo das políticas científicas e tec-
nológicas, que promove a produção de inovações como 
objetivo primordial da pesquisa, sendo uma inovação 
definida como uma invenção não apenas rentável — no 
sentido de que pode ser implementada por empresa, 
contribuindo para a maximização de seus lucros —, mas 
rentável seguramente, e a curto prazo.3

A instância que determina o que é e o que não é ren-
tável é o mercado. A implicação salta aos olhos: quanto 
mais avança o inovacionismo, mais o mercado passa a 
determinar os rumos da pesquisa.

Nos artigos de minha autoria citados nos dois últi-
mos parágrafos, e em “O inovacionismo no Brasil: uma 
ideia fora do lugar” (Oliveira, 2018a) – desenvolvo duas 
críticas ao inovacionismo: a primeira tem como alvo o 
inovacionismo no plano internacional, a outra o ino-
vacionismo no Brasil (e em outras ex-colônias, como a 
Argentina). A base da segunda crítica é a constatação 
do fracasso do programa inovacionista no Brasil.

A primeira categoria dos processos de mercantiliza-
ção da ciência, e o inovacionismo, foram mencionados 
apenas com o objetivo de caracterizar o contexto onde 
se situam os temas deste artigo. O que importa é a se-
gunda categoria, a do empresariamento, pois aí se en-
contra a resposta à pergunta inicial, referente à origem 
do viés quantitativo na avaliação. A terceira categoria 
será abordada muito rapidamente na próxima seção.
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Para implementar nas universidades 
públicas, que não visam lucro, uma 
forma de administração que seja 
estruturalmente igual à das empresas, 
é necessário um substituto para o 
papel do lucro: a produtividade. E para 
medir a produtividade é preciso medir a 
produção via avaliação quantitativa

Empresariamento e quantificação. A prescrição de que as 
universidades devem ser administradas como se fossem 
empresas privadas é um dos pilares da reforma neoliberal 
da Universidade. É também um caso particular do ideário 
da Nova Gestão Pública (New Public Management), que diz 
respeito à administração de todos os órgãos estatais. Uma 
característica muito própria desse movimento é o uso do 
termo “gestão” para designar a nova forma de adminis-
tração, apresentada como mais racional, eficiente e meri-
tocrática (Halffman & Radder, 2017).

Vejamos agora a resposta, contida nessa caracterização do 
processo de empresariamento, para a pergunta inicial: sendo 
tão contra-intuitivo, como se explica o viés quantitativo da 
avaliação acadêmica? A explicação, em síntese, é a seguinte.

O objetivo primordial das empresas é maximizar o lucro, 
e o lucro é algo essencialmente quantitativo, expresso em 
unidades monetárias. A administração está a serviço desse 
objetivo: a boa administração é a que contribui eficazmente 
para a maximização do lucro. As universidades públicas e 
os institutos públicos de pesquisa, entretanto, não visam o 
lucro. Para implementar em seus domínios uma forma de 
administração estruturalmente igual à das empresas, é ne-
cessário um substituto para o papel do lucro, de algo a ser 
maximizado. O substituto é a produtividade, a razão entre os 
bens produzidos e os recursos gastos em sua produção. Para 
medir a produtividade é necessário medir a produção — esse 
é o papel da avaliação que, para cumpri-lo, precisa ser quan-
titativa. A administração baseada nas avaliações quantitati-

vas é uma faceta da transformação da Universidade num si-
mulacro de empresa, e daquilo que é produzido (em especial, 
os artigos científicos) em simulacros de mercadoria.

No que se refere aos artigos, alguns críticos da mercan-
tilização da Universidade alegam que uma de suas conse-
quências é transformá-los em mercadorias. Essa ideia é 
defendida, p. ex., em “Entre fetichismo e sobrevivência: o 
artigo científico é uma mercadoria?” (Castiel et al, 2007), e 
em “Tornada mercadoria, pesquisa é fator de competição e 
estresse” (Jeronymo, 2014). Acontece porém que os artigos 
são criações da mente humana; são bens intelectuais, cujo 
funcionamento como mercadoria pressupõe a legislação 
dos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI). Na literatu-
ra, diz-se eufemisticamente que os DPI protegem os bens 
intelectuais. (Um termo mais correto seria “cercam”, no 
sentido de que “impõem barreiras” ao acesso e/ou uso dos 
bens. Os DPI permitem a transformação do que poderiam 
ser bens comuns — livremente acessíveis a todos — em 
propriedade privada.) As duas principais categorias dos 
DPI são as patentes e os direitos autorais.

As patentes são concedidas a invenções, e podem 
evidentemente ser compradas, vendidas ou alugadas, ou 
seja: podem funcionar como mercadoria. Mas é impor-
tante observar que estritamente falando são as patentes 
que têm a natureza de mercadoria, não as invenções por 
elas protegidas. Analogamente, no caso dos artigos, o que 
pode funcionar como mercadoria são os direitos autorais 
que os protegem, não os próprios artigos. Neste ponto 
as coisas se complicam, devido a que os direitos autorais 
dividem-se em duas categorias: os direitos autorais morais e 
os direitos autorais patrimoniais.

Os direitos morais são inalienáveis, não podem ser 
transferidos dos autores para outras pessoas por venda 
ou doação. Comete uma falsidade ideológica o autor que 
permite a publicação de uma obra sua com a autoria atri-
buída a uma outra pessoa. Diferentemente dos direitos 
patrimoniais e das patentes, os direitos morais são perma-
nentes, não têm prazo de validade. Eles incluem o direito 
do autor de ser reconhecido como tal (independentemente 
das vantagens econômicas que podem advir desse reco-
nhecimento), denominado direito de paternidade. O direito 
de paternidade tem como um caso especial o direito de 
não ser plagiado. Outro direito moral do autor é o direito de 
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integridade — de não ter uma sua obra sua alterada sem seu 
consentimento. No domínio da administração da Universi-
dade, o fundamental são os direitos morais. Sendo inalie-
náveis, entretanto, eles não podem funcionar como merca-
doria. Nada impede, por outro lado, que funcionem como 
simulacro de mercadoria, viabilizando a introdução dos 
métodos empresariais na administração da Universidade.

Os direitos patrimoniais são os que proporcionam van-
tagens monetárias a seus detentores. Diferentemente dos 
morais, eles podem efetivamente ser objeto de compra e 
venda, e funcionar como mercadoria. No domínio da ad-
ministração da Universidade entretanto eles são apenas 
indiretamente relevantes. Funcionam efetivamente como 
mercadorias apenas quando passam às mãos das editoras, 
que deles extraem rendas, por meio da cobrança pelo aces-
so aos artigos. Como se sabe, todo o sistema de publicação 
de artigos científicos está passando por forte turbulência, 
uma crise cujas principais causas são os avanços da infor-
mática e os preços abusivos cobrados pelas editoras pelo 
acesso aos artigos. Um tratamento minimamente completo 
do tema demandaria várias páginas, e ademais provavel-
mente logo ficaria desatualizado, devido à velocidade com 
que a crise vem se desenrolando. Para nossos propósitos, é 
suficiente observar que essas causas impulsionam o movi-
mento do Acesso Aberto, que vem avançando significati-
vamente nos últimos anos. No limite, se ele tiver sucesso 
completo, isto é: se todos os artigos forem gratuitamente 
acessíveis, o direito patrimonial que os protege na prática 
deixa de existir. Nesse ponto, não restará razão alguma pa-
ra se afirmar que a mercantilização da Universidade trans-
forma os artigos científicos em mercadoria.

Em geral, reflexões sobre a própria prática 
não resultam em artigos publicáveis em 
revistas especializadas e não contam pontos 
no currículo do pesquisador. Na ótica da 
avaliação neoliberal, tempo e energia gastos 
com tal tipo de reflexão aparecem como 
tempo e energia roubados do trabalho 
realmente produtivo

Consequências nefastas do produtivismo quantitativo. O 
levantamento das consequências nefastas do produtivismo 
quantitativo envolve um número enorme de temas, e cada 
consequência necessitaria um artigo — em alguns casos, 
um livro — para ser adequadamente exposta e discutida. O 
objetivo do que se lerá a seguir é apenas o de esboçar um 
panorama. Por razões de espaço, algumas consequências se-
rão tratadas muito rapidamente, sem que isso signifique que 
sejam necessariamente menos importantes. Em algumas — 
particularmente as três primeiras da lista — o que importa 
é o produtivismo sem adjetivo: a pressão pelo aumento da 
produtividade, independentemente do caráter quantitativo 
ou qualitativo da avaliação daquilo que é produzido. Em ou-
tras, o viés quantitativo é crucial.

1. Queda na qualidade de vida dos pesquisadores. Entre 
as dimensões da qualidade de vida, a mais importante é 
sem dúvida a da saúde, mental e física, dos pesquisado-
res, e o que preocupa é o aumento do número de casos de 
depressão, ansiedade, burnout e suicídio. Essa dimensão 
é contemplada num artigo desta revista (Pita, 2010), bem 
como neste dossiê (p.73). Mas ela não é a única: uma boa 
qualidade de vida requer tempo disponível para o lazer, o 
cuidado com o próprio corpo, as relações familiares e so-
ciais etc., e essa disponibilidade é prejudicada pelo excesso 
de trabalho imposto pelo produtivismo. Particularmente 
afetadas são as pesquisadoras que são mães; não têm fal-
tado no debate público discussões sobre a dificuldade de 
conciliar a maternidade com a carreira acadêmica, e as 
medidas a serem tomadas para amenizar essa dificuldade.

2. Incompatibilidade com o exercício da responsabilidade 
social. Por “responsabilidade social da ciência” entende-
se o princípio ético de que os cientistas são responsáveis 
pelo conhecimento que produzem e, ao lado do Estado e da 
Sociedade Civil, co-responsáveis pelas aplicações desse co-
nhecimento. A ideia ganhou força na esteira do lançamen-
to das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, como 
reação de uma parte da comunidade científica, principal-
mente os físicos, horrorizados com o poder de destruição 
de frutos de sua busca de conhecimento, motivada origi-
nalmente apenas pela curiosidade desinteressada.

Nos dias de hoje, além de aplicações bélicas eticamente 
questionáveis do conhecimento científico, há que se con-
siderar também os efeitos colaterais deletérios de vários 
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outros tipos de aplicação, entre os quais, principalmente, 
os problemas ambientais. É preciso reconhecer que a ci-
ência é co-responsável por esses problemas (ainda que 
ao mesmo tempo imprescindível para sua superação). Tal 
reconhecimento implica a necessidade do exercício da 
responsabilidade social, que envolve uma reflexão, por 
parte dos pesquisadores, sobre o significado social de seu 
trabalho, sobre o impacto de suas descobertas e invenções 
sobre a sociedade.

Reflexões sobre a própria prática, entretanto, mesmo 
que resultem em publicações, estas não são em geral ar-
tigos publicáveis em revistas especializadas, como contri-
buições para o avanço do conhecimento científico. Sendo 
assim, não contam pontos no currículo do pesquisador, 
segundo as normas da avaliação neoliberal. O tempo e a 
energia gastos com tal tipo de reflexão aparecem portan-
to, nessa perspectiva, como tempo e energia roubados do 
trabalho realmente produtivo.

O exercício da responsabilidade social da ciência é 
portanto incompatível com o produtivismo.4

3. Falta de engajamento na defesa da comunidade. A 
consequência nefasta anterior tem a ver com os interesses 
de toda a sociedade; esta de agora refere-se aos interesses 
da própria comunidade científica. Para discuti-la, achei 
conveniente situá-la num contexto particular, a saber, o 
da terrível crise de financiamento que se abateu sobre as 
universidades públicas no Brasil, afetando principalmente 
os recursos destinados à pesquisa.

A comunidade científica, representada por suas asso-
ciações, em especial as mais abrangentes (SBPC e ABC), 
tem reagido vigorosamente, por meio de manifestos, 
pronunciamentos, campanhas, artigos na grande im-
prensa e mesmo (algo inédito, pelo menos nos últimos 
tempos) manifestações de rua, as chamadas “Marchas 
pela Ciência” (Biondi, 2018).

Acredito que haja um consenso, quanto ao número de 
participantes dessas marchas, de que é bem menor do que 
o esperado, e desejado. É um sintoma de falta de disposição 
dos pesquisadores para o engajamento concreto na luta.

Desse ponto de vista, é interessante o contraste com 
a comunidade artística, como ficou evidente no episó-
dio cujo pano de fundo é o seguinte. Em maio de 2016, o 
governo Temer decretou a extinção do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação, e do Ministério da Cultura; 

mais precisamente, sua incorporação aos Ministérios das 
Comunicações e da Educação, respectivamente. No caso 
da Cultura, em pouco mais de duas semanas a medida foi 
revertida; no caso da Ciência, ainda vivemos com o que 
passou a se chamar Ministério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações.5 É difícil não atribuir a diferença à 
mobilização muito mais vigorosa da comunidade artística, 
em comparação com a científica.

Há um texto que, por suas qualidades literárias, expressa 
de forma bem mais viva as considerações apresentadas. É de 
autoria do professor André Ramos, da Universidade Federal 
de Santa Catarina, e foi publicado em agosto de 2017 no Jor-
nal da Ciência (boletim eletrônico diário da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência). Eis alguns extratos:

Temos ouvido com frequência, diante do ace-
lerado processo de desmonte da ciência brasileira, 
que avança a passos mais rápidos do que qualquer 
um poderia supor há apenas três ou quatro anos 
atrás, a intrigante pergunta: onde estão os cientis-
tas? Onde andam que não vão às ruas, que não se 
veem nem se ouvem seus protestos? Que paralisia 
tomou conta de nossos pensadores?

[...] “Vejam os artistas”, já ouvi dizer, “se não 
reverteram rapidinho a extinção do Ministério da 
Cultura. Aquilo sim foi mobilização!”. Sim, vejam 
os artistas, penso eu, e como eles se relacionam 
com seu público. E vejam os cientistas, que ainda 
enfrentam dificuldades para perceber que seu pú-
blico não é (ou não deveria ser) apenas o próprio 
universo acadêmico!

Temos andado distantes. Mais distantes do pú-
blico do que os artistas, isso é certo. Distantes da 
sociedade, da política e cada vez mais distantes de 
nós mesmos.

[...] avançamos pouco, ou regredimos, na refle-
xão sobre o papel social do cientista. Hoje colhe-
mos os frutos. Em meio ao terremoto, percebemos 
como fazem falta as estruturas antissísmicas.

E onde andam os jovens pós-graduandos? Não 
perceberiam que seu futuro se esvai pelo mesmo ralo 
histórico por onde escoa o futuro do País? Com o que 
sonham? Algo sonham, certamente. Ou não seriam 
jovens a fazer ciência. Mas talvez seus sonhos andem 
influenciados demais pelas metas produtivistas, vin-
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das de esferas superiores (e exteriores), mas fielmen-
te reproduzidas dentro de nossos próprios programas 
e laboratórios. (Ramos, 2017)

A passividade, a falta de mobilização de tão grande 
contingente da comunidade científica é um dos preços 
que se paga pela implementação da forma produtivista de 
administração.

4. Proliferação de más condutas. Esta consequência foi 
contemplada numa contribuição de minha autoria para o 
número temático desta revista referente ao produtivismo 
acadêmico (nº 60, de maio de 2017).6 Nesse artigo discuto 
o conceito de más condutas (cujos três principais tipos são 
a falsificação e a fabricação de dados empíricos, e o plágio) 
e apresento as evidências de que está em curso no mundo 
todo uma verdadeira epidemia de más condutas. A seguir 
constato que a comunidade científica reconhece sua exis-
tência e gravidade, e toma medidas para combatê-las, as 
quais compõem o que chamo de tratamento moralizador. 
Concluo procurando mostrar que o tratamento moraliza-
dor é ineficaz, além de custoso, e de dar margem à judi-
cialização das disputas. Atribuo esse fracasso ao fato de a 
comunidade não investigar as causas da epidemia, entre as 
quais, principalmente, o produtivismo.

Entre o momento em que foi publicado o artigo em 
pauta, e os dias de hoje,  pode-se dizer que a situação 
não melhorou; se houve alguma mudança, foi no senti-
do do agravamento da epidemia. Evidências para esse 
juízo encontram-se numa seção publicada em todos os 
números da revista Pesquisa da Fapesp desde 2014. A se-
ção chama-se eufemisticamente “Boas Práticas”, e tem 
claramente o objetivo de contribuir para o combate à 
proliferação de más condutas, no espírito do tratamen-
to moralizador. No número 276, de fevereiro deste ano 
(2019), p. ex., encontra-se uma notícia carregada de 
ironia; se não uma piada pronta, uma crítica pronta. O 
título da matéria é “Má conduta em resumos sobre má 
conduta”, e seu primeiro parágrafo relata o seguinte:

Os organizadores da 6ª Conferência Mundial so-
bre Integridade Científica, programada para aconte-
cer em junho em Hong Kong, foram surpreendidos 
pelo alerta de um dos 30 revisores encarregados de 
avaliar trabalhos submetidos pelos participantes do 

evento: um dos resumos continha indícios de plá-
gio. Decidiu-se submeter todos os resumos à análise 
do software Turnitin, que detecta similaridades, e 
observou-se que o problema era bem maior. Foram 
encontrados 12 casos suspeitos de plágio e 18 de 
autoplágio, que é a reprodução em um trabalho 
científico de pedaços copiados de textos anteriores 
do mesmo autor. A proporção de trechos repetidos 
variou entre 37% e 94% nos resumos.

A impressão que fica é a de que o movimento interna-
cional de combate às más condutas transformou-se em 
mais uma especialidade acadêmica, tão susceptível a prá-
ticas desonestas quanto qualquer outra.

Os casos mais comuns de pseudo-
autorias envolvem assimetrias: casos 
em que orientadores, líderes de grupos 
de pesquisa, chefes de departamento 
aparecem como autores na produção de 
subordinados. O número médio de autores 
por artigo aumenta continuamente

5. Erosão da ideia de autoria. Esta consequência nefasta e as 
duas seguintes têm algo em comum: elas são fruto de formas 
menos graves de más condutas, designadas com a expressão 
práticas de pesquisa questionáveis. O caso da autoria remete à 
passagem da seção anterior referente aos direitos autorais, 
em que enfatizo a importância para os pesquisadores de 
serem reconhecidos como autores de suas contribuições 
para o avanço do conhecimento, independentemente dos 
aspectos financeiros do processo de publicação. Em outras 
palavras, a maior importância dos direitos autorais morais 
em comparação com os patrimoniais.

Em relação ao tópico agora em pauta, o fundamental 
são os artigos com múltipla autoria, que permitem a in-
clusão, na lista de autores, de pesquisadores que nada ou 
muito pouco contribuíram para a realização da pesquisa 
e a redação do artigo. Entre as normas do Código de Boas 
Práticas Científicas da Fapesp (2014), a de número 3.2.6. afir-
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ma: “Em um trabalho científico devem ser indicados como 
seus autores todos e apenas os pesquisadores que, tendo 
concordado expressamente com essa indicação, tenham 
dado contribuições intelectuais diretas e substanciais para 
a concepção ou realização da pesquisa cujos resultados são 
nele apresentados.”

Os casos mais comuns de pseudoautorias são os que 
envolvem assimetrias nas relações entre os envolvidos, 
isto é, casos em que orientadores, líderes de grupo de 
pesquisa ou chefes de departamento são indevidamente 
incluídos como autores nas produções de seus subordina-
dos. Os casos de relações simétricas se dão por processos 
de troca-troca, em que pesquisadores de uma mesma es-
pecialidade incluem-se mutuamente, e injustificadamen-
te, como autores em suas publicações.

Entre as causas da proliferação de pseudoautorias 
encontra-se evidentemente o produtivismo quantitativo. 
Um sintoma do problema é o número médio de autores 
por artigos, que vem aumentando continuamente; de 
1970 aos dias de hoje, subiu de 2 para 5, aproximada-
mente (Aboukhalil, 2019). A múltipla autoria reflete-se 
também no surgimento de pesquisadores com altíssimos 
números de artigos publicados. Segundo um levantamen-
to recente, mais de 9.000 autores de artigos indexados 
na Scopus publicaram em pelo menos um dos anos entre 
2000 e 2016 pelo menos 73 artigos, o que corresponde a 
um artigo a cada cinco dias. Entre 2000 e 2016, o número 
de pesquisadores nessa categoria aumentou 20 vezes. 
O recordista é um físico japonês que, em doze dos anos 
entre 2000 e 2016, ficou na categoria dos hiper-prolíficos 
(com 73 ou mais artigos publicados); de 1976 até agora 
publicou nada menos que 2.566 artigos (Ioannides, Kla-
vans & Boyack, 2018).7

Recentemente, surgiu uma nova forma de pseudoau-
toria, à primeira vista um tanto estranha. Ela consiste em 
incluir como coautor um pesquisador fictício, designado 
com um nome inventado. A estranheza vem da pergunta: 
que vantagem o autor pode obter com esta manobra? 
Como explica Biagioli (2019), há várias modalidades desse 
procedimento, e também diversas as vantagens espera-
das. Na modalidade mais frequente, o coautor fantasma 
é inventado, mas não sua filiação institucional, atribuída 
a uma instituição de grande prestígio. A ideia é que o 
prestígio da instituição valoriza o artigo, aumentando a 
chance de ser aprovado pelos pareceristas.8

6. Desvirtuamento das citações. No nível macro, o número 
de artigos publicados é comumente usado como indicador 
de produção. Nos debates sobre a ciência no Brasil, p. ex., 
um lugar comum é a afirmação de que, em contraste com 
o desempenho no que se refere a patentes, o país vai bem 
quanto ao número de artigos na comparação com outros pa-
íses, levando em conta as dimensões de cada um.

Por outro lado, quando se trata de avaliar a produção 
em níveis menores de agregação — isto é: a produção por 
pesquisador, grupo de pesquisa, etc. — o número de artigos 
publicados constitui um indicador muito precário, por não 
levar em conta a qualidade dos artigos. Podem-se imaginar 
sistemas onde essa deficiência seria sanada de forma direta; 
p. ex., um sistema em que os pareceristas além de recomen-
dar a publicação, com ou sem alterações, ou a não-publica-
ção de um artigo, atribuíssem a ele uma nota, como medida 
da qualidade. Na realidade, entretanto, o que prevalece é um 
outro sistema, em que o papel de indicador de qualidade é 
atribuído ao número de citações que um artigo recebe.

Em princípio, parece não haver nada de errado com 
esse procedimento. Se um autor cita um artigo, é porque 
atribui a ele algum valor, alguma importância. É razoável, 
portanto, a adoção do número de citações como indicador 
de qualidade. A predominância desse sistema, entretanto, 
decorre menos dessa justificativa que de uma questão 
prática, a saber, a facilidade na contagem de citações pro-
porcionada pelos recursos da informática.

São dois os principais indicadores baseados na conta-
gem de citações: o Fator de Impacto (FI) e o índice h (h-
index). O primeiro é um indicador de qualidade de revistas: 
para cada ano, o FI de uma revista é o número médio de 
citações recebidas pelos artigos nela publicados nos dois 
anos anteriores. A avaliação expressa pelo FI transmite-se 
aos artigos nela publicados, afetando a avaliação dos auto-
res nos vários níveis de agregação. O FI deixa muito a dese-
jar como indicador de qualidade, sofre de inúmeras distor-
ções e outras deficiências, cuja exposição nos levaria muito 
longe. A gravidade dos problemas tem provocado uma 
série de movimentos de resistência da parte de setores da 
comunidade científica. O mais importante foi a iniciativa 
da American Society for Cell Biology numa reunião 
realizada em São Francisco, em 2012, a qual resultou 
na San Francisco Declaration on Research Assessment – 
designada com o acrônimo DORA.9 A primeira “reco-
mendação geral” prescrita é bem taxativa, e dá o tom 
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do documento: “Não usar métricas baseadas em revistas, 
tais como Fatores de Impacto, como medida substitutiva da 
qualidade de artigos de pesquisa individuais, para avaliar 
as contribuições de cada cientista, ou em decisões relativas 
a contratações, promoções ou financiamentos.”

Apesar de seus defeitos, o FI e o índice h 
continuam prevalecendo nos sistemas de 
avaliação, reduzindo as supostas virtudes 
da meritocracia defendida como princípio 
regulador da administração, na medida em 
que distorcem a avaliação do mérito

O índice h de um(a) pesquisador(a) é o número h de ar-
tigos de sua autoria que receberam pelo menos h citações. 
Se o índice h de um pesquisador é 10, isso significa que ele 
publicou 10 artigos que receberam 10 ou mais citações. A 
alegação feita em sua defesa é a de que tem a vantagem de 
levar em conta ao mesmo tempo a quantidade — o número 
de artigos publicados — e sua qualidade, medida pelo nú-
mero de citações recebidas.

Por outro lado, o índice h também é um indicador 
muito precário. Para fins de contratação, de progressão 
na carreira, concessão de auxílios, etc. o que importa é a 
produtividade do pesquisador no período imediatamente 
anterior. Desse ponto de vista, o índice h é inadequado, 
uma vez que, ao longo da carreira de um pesquisador, o 
índice pode apenas crescer ou se manter estável; nunca 
diminui. Esse e outros problemas deram origem a uma 
verdadeira indústria de indicadores alternativos, alguns 
matematicamente muito sofisticados. Eis uma amostra:

Apesar de seus defeitos, das críticas e resistências a 
que são submetidos, o FI e o índice h continuam prevale-
cendo nos sistemas de avaliação, reduzindo as supostas 
virtudes da meritocracia defendida como princípio regu-
lador da administração, na medida em que distorcem a 
avaliação do mérito.

A consequência nefasta mais séria, entretanto, é a que 
— como a referente à autoria — decorre da disseminação 
de práticas de pesquisa questionáveis; no caso, as que di-
zem respeito a citações. As citações genuínas têm várias 
utilidades, como p. ex. reconhecer a autoria de uma ideia 
ou dado empírico, reforçar uma argumentação com base 
na autoridade do autor citado, etc. As pseudocitações são 
as que não se justificam desse ponto de vista, sendo deso-
nestamente incluídas de forma análoga ao que acontece 
com as pseudoautorias, isto é: por pressão de superiores 
(orientadores, líderes de grupo de pesquisa e outros) ou 
na forma de troca-troca. Nos últimos tempos, têm vindo à 
tona denúncias contra editores de revista que exigem, de 
autores com artigos aprovados pelos pareceristas, que in-
cluam pseudocitações de artigos publicados na revista com 
o objetivo, naturalmente, de incrementar seu FI.

O desvirtuamento das citações decorrente dessas prá-
ticas é causa de desperdício de tempo e energia do leitor, 
que se frustra ao consultar um artigo citado e constatar 
sua irrelevância.

7. Declínio na qualidade da produção. De um ponto de vista 
abstrato, é evidente que a supervalorização da quantidade 
implica uma subvalorização da qualidade, que tem como 
consequência seu declínio, em vários aspectos. Um deles 
consiste em pesquisas mal feitas, artigos mal escritos, etc. Na 
pós-graduação, o encurtamento produtivista dos prazos é 
visto, especialmente por orientadores veteranos, como causa 
da queda de qualidade das dissertações e teses. Outros aspec-
tos do declínio são decorrentes, mais uma vez, de práticas de 
pesquisa questionáveis. No caso, práticas como a de expor em 
dois ou mais artigos um conteúdo que seria normalmente ex-
posto em um só — a chamada “ciência salame”. Outra prática 
questionável é a de alterar o título, e fazer outras mudanças 
superficiais num artigo já publicado, e publicá-lo de novo co-
mo uma nova contribuição — uma pseudocontribuição, pode-
se dizer. Um problema que tem gerado muita controvérsia é o 
do autoplágio, em decorrência, por um lado, do uso cada vez 
mais difundido de aplicativos detectores de plágio, por outro 
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lado da possibilidade de a repetição de passagens de um artigo 
em outros ser justificada por razões puramente acadêmicas, 
isentas de qualquer intenção desonesta.

8. Periódicos predatórios. São chamados de predatórios 
os periódicos internéticos de acesso aberto que aceitam 
publicar artigos em troca de pagamento, sem submetê-los 
à avaliação por pares. O problema veio à tona há cerca de 
dez anos. Um episódio marcante em seu desenvolvimento 
foi o lançamento, por um bibliotecário americano, Jeff Be-
all, em 2010, de um blog contendo uma lista de “potenciais, 
possíveis ou prováveis” periódicos predatórios, com 1.500 
itens.10 O blog foi suspenso em janeiro de 2017 por pressões 
oriundas de várias instâncias, envolvendo inclusive ameaça 
de processos judiciais, por parte de editoras que se sentiram 
injustiçadas. Os dados levantados por Beall até essa data fo-
ram contudo incorporadas em outros sites, que deram pros-
seguimento à iniciativa. Como forma de denúncia, alguns 
pesquisadores submeteram a conjuntos de editoras artigos 
de péssima qualidade, com afirmações absurdas, em alguns 
casos textos gerados por computador, atribuídos a autores 
fictícios — os quais foram aceitos numa proporção conside-
rável das editoras, algo visto como um escândalo.

Merece mais atenção por parte  
da Capes o aumento no número de 
publicações de artigos por autores 
brasileiros em periódicos predatórios, 
quando eles são incluídos no Qualis. 
Isso indica que a Capes estimula,  
via Qualis, a publicação em 
periódicos predatórios

No Brasil, um episódio importante foi o lançamento do 
blog Preda Qualis em fins de 2017, por três professores de 
universidades paulistas. A informação mais preocupante 
contida nele é a de que entre os periódicos constantes do 
sistema Qualis, da Capes, 485 são potencialmente preda-
tórios. E entre estes, 67% são classificados nas categorias 
A e B.11

Em 2018 foi publicado um excelente artigo com os 
resultados de um levantamento a respeito não de perió-
dicos predatórios, mas de artigos publicados por autores 
brasileiros nesse tipo de periódico (Perlin; Imasato & 
Boresntein, 2018). A pesquisa examinou 2,3 milhões de 
artigos, descobrindo que 11.270 constavam da lista de Be-
all. Com base numa lista mais restrita, que inclui outros 
critérios além dos usados por Beall para considerar uma 
publicação como potencialmente predatória, o número 
é menor: 5.980 artigos. Em termos de porcentagem, esses 
números são pequenos: 0,49% e 0,26%. É perturbador, por 
outro lado, que eles vêm crescendo: entre 2010 e 2015, p. 
ex., triplicou o número computado com base na lista de 
Beall. A pesquisa também faz o cruzamento com o siste-
ma Qualis, revelando um dado novo, merecedor de mais 
atenção ainda por parte da Capes, a saber, o aumento no 
número de publicações de artigos por autores brasileiros 
em periódicos predatórios, quando eles são incluídos no 
Qualis. Isso indica que, via Qualis, a Capes estimula a pu-
blicação em periódicos predatórios.

Não é preciso entrar em mais detalhes. Creio ser des-
necessário enfatizar o caráter nefasto do processo, cuja 
causa, de novo, é a combinação dos avanços da informá-
tica com o produtivismo quantitativo. As baixas porcen-
tagens do fenômeno podem dar a impressão de que a 
gravidade do problema também é pequena. A impressão 
não corresponde à realidade, especialmente no que se re-
fere à percepção pública da ciência. Aos olhos do público, 
na medida em que as pessoas tomam conhecimento do 
problema, a existência de periódicos predatórios é vista 
como sintoma de degradação ética, tendo pouca impor-
tância o valor exato das porcentagens. Juntamente com 
os outros aspectos da epidemia de más condutas, e de 
práticas de pesquisa questionáveis, a existência de perió-
dicos predatórios, e de pesquisadores que neles publicam 
seus artigos, em muitos casos tendo consciência de sua 
natureza, faz pensar que nem a comunidade científica es-
capa da corrupção que assola o país, e o mundo.

9. Desvalorização da docência. A desvalorização das ati-
vidades docentes na Universidade se manifesta no desin-
teresse dos pesquisadores, no objetivo de dar o menor 
número possível de horas-aula, no pouco tempo dedicado 
à preparação de cursos e aulas e na prática de delegar as 
tarefas docentes a orientandos de pós-graduação ou pós-
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doutorado, às vezes de forma proibida pelas normas esta-
tutárias ou regimentais. O fenômeno é bem conhecido, e 
entre suas causas encontra-se, certamente, o fato de que 
nas avaliações de produtividade os principais fatores são a 
publicação de artigos e o status dos periódicos em que são 
publicados, dependente do FI de cada um. Entram na conta 
também, com menor peso, a participação em congressos e 
outros fatores. O desempenho em atividades docentes, en-
tretanto, é praticamente desconsiderado.

Para entender a situação, convém observar que es-
sa característica dos sistemas de avaliação tem algo de 
paradoxal. Para os formuladores dos sistemas, mesmo 
admitindo como válido o objetivo de maximizar a pro-
dutividade, a desvalorização da docência é desvantajosa, 
uma vez que, naturalmente, prejudica a formação, e 
consequentemente a produtividade dos futuros pesquisa-
dores. O problema afeta também, é claro, a formação dos 
profissionais não acadêmicos.

A explicação do paradoxo, a meu ver, não reside por-
tanto em razões ideológicas (num sentido neutro, e atri-
buindo esse caráter ao produtivismo), mas sim a uma 
dificuldade técnica, a saber, a de estabelecer uma forma 
adequada de medição das atividades docentes que seja 
em alguma medida qualitativa, indo além do número de 
horas-aula ministradas — que varia muito pouco, ficando 
na maioria dos casos limitado ao número mínimo exigido 
pelos regimentos. Mas essa é apenas uma hipótese, a ser 
futuramente investigada.

As camadas dirigentes de pelo menos algumas uni-
versidades brasileiras, entre as quais a USP e a Unicamp, 
reconhecem a seriedade do problema, e adotam medidas 
para combatê-lo, embora muito tímidas. Acontece entre-
tanto que na progressão dos pesquisadores na carreira, e 
na disputa por bolsas e auxílios para a pesquisa, a avalia-
ção feita no âmbito de cada universidade pesa bem menos 
que as realizadas pelas agências de fomento, em que a do-
cência praticamente não é levada em conta. Parece claro, 
portanto, que haverá pouca possibilidade de superação 
do problema da docência, enquanto não houver mudan-
ças nos sistemas de avaliação das agências de fomento.

10. Custo de avaliação. O cálculo dos custos da avaliação 
deve incluir o salário dos funcionários exclusivamente 
dedicados à operação do sistema, o valor das horas de 
trabalho de professores, funcionários e pós-graduandos 

gastas com preenchimento de formulários e outras tare-
fas burocráticas, as despesas com instalações e equipa-
mentos, com o uso de computadores, de conexão com a 
Internet, de impressoras, papel, tinta etc.

O montante dos custos constituiu um fator impor-
tante na reforma do sistema de avaliação das univer-
sidades no Reino Unido. Entre outras mudanças, a re-
forma mudou o nome do sistema: desde sua criação em 
1986, não por acaso, por Margareth Thatcher, o nome 
era Research Assessment Exercise (RAE); com a reforma, 
passou a Research Excellence Framework (REF, vide p. 
40). Na época foram feitas estimativas do custo de cada 
avaliação, que variaram de £ 100 milhões a £ 1 bilhão 
(ao câmbio de hoje, R$ 500 milhões e R$ 5 bilhões). A 
diversidade das estimativas é reflexo das dificuldades da 
medição, que entretanto não anulam o significado dos 
números enquanto indicadores de ordem de grandeza, 
implicando no mínimo que os custos das avaliações não 
podem ser ignorados.

Não sei se há estimativas para o Brasil.

Ocorrem variações abruptas entre edições 
de um mesmo ranking: uma universidade 
pode subir ou descer 50 ou 60 posições 
de um ano para outro. É implausível que 
tais alterações reflitam mudanças reais, 
dadas a complexidade e dimensão das 
universidades. Em vez disso, elas resultam 
de mudanças na metodologia

11. Fetichismo dos rankings universitários. Por último 
— mas não menos importante, muito pelo contrário 
— trataremos das consequências nefastas dos rankings 
universitários. Esse é um dos itens de nossa lista que 
demandaria um livro inteiro para ser discutido de ma-
neira completa, a bibliografia a seu respeito é imensa e 
assim, por razões de espaço, a presente exposição será 
extremamente sucinta, restrita aos aspectos mais cen-
trais do tema tendo em vista uma tomada de posição.
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O primeiro ranking universitário mundial foi o Aca-
demic Ranking of World Universities (ARWU), lançado 
pela Shanghai Jiao Tong University em 2003. Já no ano 
seguinte outros rankings começaram a ser lançados; atu-
almente já existem mais de vinte, e a proliferação pare-
ce não ter amainado. Informalmente, já se trabalha com 
rankings de rankings, em que os dois primeiro lugares 
são em geral ocupados pelo ARWU e pelo Times Higher 
Education (THE). Paralelamente, os rankings foram de-
sempenhando papeis cada vez mais marcantes na vida 
universitária, e ganhando espaços crescentes na mídia. 
Além dos rankings mundiais, há um número enorme de 
rankings continentais, nacionais, regionais, por área do 
conhecimento etc. Para simplificar a exposição, as con-
siderações a seguir vão se referir apenas aos rankings 
mundiais. De maneira geral, contudo, com as devidas 
adaptações e ressalvas, elas aplicam-se também aos de-
mais tipos de ranking.

Os rankings têm sido muito criticados, por serem 
excessivamente quantitativos; por adotarem metodo-
logias carentes de neutralidade, no sentido de privile-
giar algumas regiões do mundo em detrimento de ou-
tras, tendo em vista vantagens econômicas; pela falta 
de transparência quanto às metodologias e fontes de 
dados usadas; por estimular a competição entre as uni-
versidades, em vez da colaboração; por dar origem a 
novas formas de má conduta, praticadas agora não por 
pesquisadores, mas por universidades que, em busca 
de ascensão nos rankings, adotam estratagemas admi-
nistrativos, e falsificam os dados fornecidos aos órgãos 
responsáveis pelos rankings — o que em inglês se cha-
ma gaming (Hazelkorn, 2011 e 2015; Axel-Berg, 2018). 
Pelo motivo já indicado, vou passar ao largo dessas 
críticas, e me concentrar nos aspectos mais decisivos 
para uma tomada de posição. (Uma visão mais ampla 
encontra-se em “Rankings globais entre a ‘quantofre-
nia’ e critérios díspares”, na p. 53 desta edição.)

Chamam muita atenção, em primeiro lugar, as 
variações no posicionamento de cada universidade, 
de ranking para ranking. Como se lê num dos artigos 
citados acima,

“A variação enorme de posicionamento de 
uma universidade nos diferentes rankings tem 
provocado ansiedade sobre a validade desse 

formato de avaliação: como a Universidade de 
São Paulo pode se posicionar sessenta lugares à 
frente da Unicamp no ranking global da QS, mas 
ficar uma posição atrás da mesma no ranking 
QS América Latina? No âmbito dessas dispari-
dades, a Unesp se posiciona mais de trezentos 
lugares atrás da Unicamp no ranking QS, e está 
à frente da Unicamp no ARWU. Enquanto a USP 
está posicionada em 120º no QS, figura no grupo 
215-300º no ranking do Times Higher Education. 
A Unesp está no grupo 600-801º no THE e ocu-
pa o 326º lugar no National Taiwan University 
Ranking.” (Axel-Berg, 2018, p. 35)

Variações abruptas ocorrem também entre edições 
(em geral anuais) de um mesmo ranking, em que uma 
universidade pode subir ou descer 50 ou 60 posições 
de um ano para outro. Dadas as dimensões e comple-
xidade das universidades, é altamente implausível que 
tais alterações no posicionamento reflitam mudanças 
na realidade. Em vez disso, elas resultam de mudanças 
na metodologia adotada. Um princípio elementar na 
interpretação de estatísticas coligidas periodicamente 
é o de que, havendo mudanças metodológicas, carecem 
de sentido as comparações transversais no tempo.

Esses tipos de discrepância fazem com que haja algo 
de patético na reação de dirigentes universitários, ca-
da um se regozijando quando sua universidade avança 
num ranking, e silenciando, ou procurando minimizar o 
significado, quando o movimento é de queda.

Mesmo os defensores dos rankings 
não deixam de reconhecer 
suas flagrantes deficiências. 
Estranhamente porém, uma vez 
explicitado o reconhecimento, eles 
procedem como se as deficiências 
não existissem. Trata-se de um 
tipo de contradição performativa 
(performative contradiction)
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São tão flagrantes e inquestionáveis as deficiências 
dos rankings enquanto indicadores do desempenho das 
universidades que mesmo seus defensores não deixam 
de reconhecer sua existência. Estranhamente, porém, 
uma vez explicitado o reconhecimento, eles procedem 
como se as deficiências não existissem. Trata-se de um 
tipo de contradição performativa (do inglês performa-
tive contradiction), em que há um conflito entre aquilo 
em que uma pessoa acredita e a maneira como age. Um 
argumento usado com frequência para neutralizar essa 
contradição é o de que, em qualquer situação, um ins-
trumento de medição, ainda que impreciso, é melhor 
que nenhum instrumento. Pode-se mostrar que o argu-
mento é falacioso com base no instrumento mais usado 
como exemplo, o do termômetro. Considere-se um ter-
mômetro utilizado para medir a temperatura corporal 
de uma pessoa, e suponhamos que sua imprecisão resul-
te num valor de 36,5 ºC, quando a temperatura real é de 
40º C. Um erro como esse pode obviamente ter consequ-
ências sérias para a saúde do paciente — consequências 
que não existiriam se fosse usado o método tradicional 
da mão na testa.

Muitos dirigentes universitários trabalham no do-
mínio das ciências duras, em que vigoram normas rigo-
rosas a respeito de procedimentos metodológicos nas 
pesquisas, na interpretação de dados empíricos etc. É 
curioso observar que, passando do trabalho na própria 
especialidade para o domínio das questões sobre a ciên-
cia e a Universidade, eles ignorem tais normas, adotan-
do posições claramente incompatíveis com princípios 
básicos da racionalidade.

Por outro lado, é necessário reconhecer o enorme 
fascínio que os rankings exercem sobre as pessoas, en-
quanto um campo de atuação do espírito competitivo. 
É como se o sistema de rankings constituísse um campe-
onato permanente, em que o objetivo essencial de cada 
participante é a elevação de suas posições, transfor-
mando a competição num fim em si mesma. Tal fascínio 
explica porque críticos da reforma neoliberal da Uni-
versidade, das avaliações quantitativas etc., ao defender 
de acusações seus departamentos, cursos, faculdades ou 
universidades, recorrem a suas posições nos rankings — 
quando são boas, naturalmente.

Termino com um exemplo da contradição perfor-
mativa, pertinente às universidades estaduais paulis-

tas. O pano de fundo é o seguinte. Em julho de 2017 
teve início o projeto “Indicadores de desempenho nas 
universidades estaduais paulistas”. O projeto conta 
com o apoio da Fapesp, está sediado na FEA-USP, mas 
envolve a USP como um todo, a Unicamp e a Unesp. 
O idealizador do projeto, e pesquisador principal, é o 
professor Jacques Marcovitch (reitor da USP no perí-
odo de 1997 a 2001). A partir do início do projeto os 
membros da equipe dedicaram-se a pesquisas sobre o 
tema, e foram realizadas várias workshops. A terceira 
teve lugar no Instituto de Física Teórica da Unesp, em 
agosto de 2018. Nessa ocasião foi lançada a coletânea 
“Desempenho acadêmico e comparações internacio-
nais”, formada por contribuições dos participantes do 
projeto (Marcovitch, 2018).

Em vários capítulos da coletânea são expostas críticas 
aos rankings, particularmente no de autoria de Axel-Berg, 
mencionado acima, que chega a prescrever que “as uni-
versidades paulistas não devem se preocupar com o posi-
cionamento ordinal nos rankings” (p. 37). Por outro lado, 
o que se depreende da leitura da Introdução, de autoria 
de Marcovitch, o idealizador e coordenador do projeto, é 
que o objetivo primordial do empreendimento é a eleva-
ção das posições das universidades paulistas nos rankings 
mundiais. A afirmação literal de que é esse o objetivo 
não figura no texto, mas inúmeras passagens podem ser 
corretamente interpretadas como tendo tal significado, 
como p. ex.:

“Esse objetivo [de definir a correta alocação de recur-
sos], como pretendemos demonstrar nos ensaios aqui 
presentes, será decisivo para um reposicionamento das uni-
versidades estaduais paulistas nos rankings internacionais” 
(Marcovitch, 2018, p. 16).

Haverá outra interpretação para “reposicionamen-
to” que não “elevação”?12. Cabe observar, para melhor 
entendimento da situação, que muitas universidades no 
mundo adotam explicitamente, sem recorrer a eufemis-
mos, a ascensão nos rankings como princípio norteador 
da gestão (Hazelkorn, 2007).

Na visão dos críticos, a adoção desse princípio resulta 
num evidente empobrecimento do debate público sobre 
as universidades, que desvia a atenção de seus problemas 
internos, e do que se espera delas enquanto contribuição 
para a superação dos problemas concretos do país e da 
humanidade. Além do mais, a adoção do princípio tende 
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a reforçar o produtivismo quantitativo, incrementando 
assim sua tendência a provocar todos os tipos de conse-
quências nefastas acima considerados.

Concluindo, as onze consequências nefastas expostas 
constituem razão suficiente para se empreender uma 

luta contra o processo de mercantilização da Univer-
sidade, do qual o produtivismo quantitativo faz parte. 
Mas além de razões é necessário saber o que propor co-
mo alternativa para os sistemas de avaliação. Para tratar 
disso seria necessário no mínimo outro artigo com a ex-
tensão deste. Fica para uma outra oportunidade.13

Notas
1 Marcos Barbosa de Oliveira (mbdolive@usp.br) é professor colaborador da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e vice-coor-

denador do Grupo de Pesquisa Filosofia, História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP).
2 Para uma análise da distinção quantitativo/qualitativo na avaliação acadêmica, v. Oliveira, 2018b.
3 A última cláusula nessa definição é necessária para que seja explicável o viés anti-ciência básica do inovacionismo. A necessidade deriva do fato de que a 

ciência básica também pode dar origem a inovações, havendo conclusivas evidências históricas que atestam esse potencial. A tendência à desvalorização da 
ciência básica parece assim estar em contradição com o princípio do inovacionismo: por que desvalorizar a pesquisa básica, se ela também pode dar origem 
a inovações? A resposta consiste em que, por um lado, em cada projeto de pesquisa básica, o potencial de gerar aplicações é altamente incerto e as aplica-
ções, quando existem, só se realizam a médio ou longo prazo. Por outro lado, refletindo o espírito do neoliberalismo, o mercado exige invenções não apenas 
rentáveis, mas rentáveis seguramente, e a curto prazo. (Para evidências do viés anti-ciência básica do inovacionismo, v. Oliveira, 2014a.)

4 Sobre o tema da responsabilidade social da ciência, v. Ziman (1995), Kitcher (2001) e Lacey (2008). Sobre sua relação com o produtivismo, Oliveira (2008).
5 Por outro lado, como se sabe, a reforma ministerial implementada pelo governo Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, sendo suas atribui-

ções transferidas para o Ministério da Cidadania, juntamente com as do Ministério do Esporte e do Ministério do Desenvolvimento Social.
6 Para uma versão mais extensa desse artigo, v. Oliveira (2015).
7 A título de curiosidade, vale a pena mencionar outro recordista, o artigo com o maior número de autores. Apenas como curiosidade porque nes-

te caso, assim como de maneira geral na big science, as causas mais determinantes do elevado número de autores são de outra natureza, indepen-
dente das pressões produtivistas. O recordista é um artigo no campo da física de altas energias, referente ao bóson de Higgs, publicado em 2015, 
com 5.154 autores (Aad et al., 2015). O artigo propriamente dito ocupa 9 páginas, a lista de autores, 24.

8 Um caso divertido é o protagonizado por um eminente físico americano, William Hoover. Como ele relata numa entrevista (Tartamella, 2014), em meados 
da década de 1980, irritado pela rejeição de artigos de sua autoria submetidos a revistas — segundo ele, por serem demasiado inovadores — fez o seguinte. 
Mudou o título de dois de seus artigos, e acrescentou a cada um deles um coautor fictício. O divertido é que, como nome do novo coautor, ele escolheu a 
sonora expressão italiana stronzo bestiale — que os anglófonos traduzem por total asshole; em português algo como “imbecil bestial”. No primeiro artigo a 
filiação de Stronzo é atribuída ao Instituto de Estudos Avançados de Palermo, no outro, ao Instituto de Física Experimental da Universidade de Viena. Seja 
pela “contribuição” de Stronzo, seja por outra razão, o fato é que os artigos foram publicados (Moran, Hoover & Bestiale, 1987; Hoover, Posh & Bestiale, 
1987). Mesmo depois de revelado o engodo, os artigos não foram despublicados, e Stronzo Bestiale continua figurando no catálogo de autores da Scopus.

9 Uma tradução desse documento faz parte do número temático desta revista sobre o produtivismo, já mencionado. Até o momento (26/2/2019), 
segundo o site do movimento (https://sfdora.org/signers/), 1.190 organizações e 13.731 pessoas subscreveram o documento.

10 Marques, 2018.
11 Os autores do blog são: Paulo Inácio Prado (USP), Roberto André Kraenkel (Unesp) e Renato Mendes Coutinho (UFABC).
12 Na citação, o itálico em “reposicionamento” foi acrescentado. Observações análogas valem também para as seguintes passagens (com as palavras-

chave também marcadas por itálicos): “[...] o estudo aqui desenvolvido em vários ensaios aponta caminhos para que instituições já líderes em seu 
país nas áreas de ensino superior, pesquisa científica e extensão de serviços à comunidade se tornem ainda mais presentes nos rankings que medem a 
excelência acadêmica em todo o mundo.” (p. 9); “[...] são as universidades que devem avaliar os rankings e utilizá-los para fortalecer a sua reputação” 
(p. 9); “[...] uma abertura nessa direção [de incluir dados referentes à vinculação entre universidades e empresas entre os critérios] terá certamente 
efeitos nas posições das universidades do sistema paulista nos ranqueamentos internacionais” (p. 13); “Será preciso acelerar o passo, identificar gru-
pos empenhados no avanço tecnológico e fazer com que eles tornem a nossa academia representativa em aferições internacionais.” (p. 14).

13 Na parte final de Oliveira (2014c) procuro dar os primeiros passos na elaboração de um sistema alternativo ao dominado pelo produtivismo 
quantitativo.
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desgAste mentAl, sofrimento 
físico e Assédio morAl nA 

universidAde produtivistA

As intensas pressões desenca-
deadas sobre o corpo docente 
das universidades brasileiras 

em decorrência da aplicação do mode-
lo produtivista podem provocar ado-
ecimento físico e mental. Não se trata 
de mera hipótese de trabalho, mas da 
constatação realizada por diferentes 
pesquisas acadêmicas. Alienação e 
assédio moral são faces do problema 
identificadas nesses estudos.

Isabel Cristina Ferreira Borsoi, 
professora do Departamento de 
Ciências Sociais e do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais 
da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), conduziu pesquisa en-
tre outubro de 2009 e março de 2010 
com 96 docentes efetivos da UFES 
(56 homens e 40 mulheres), por meio 
da qual foram abordadas “condições 
e jornada de trabalho, formas de or-
ganização e de efetivação de ativida-
des docentes, além de sentimentos e 

modos de sofrimento e adoecimento 
indicados pelos pesquisados”.

Entre os docentes participantes 
da amostra, distribuídos por 18 dife-
rentes departamentos acadêmicos, 
94,8% trabalham em Regime de Dedi-
cação Exclusiva (RDE). Os resultados 
foram analisados no artigo “Traba-
lho e produtivismo: saúde e modo 
de vida de docentes de instituições 
públicas de Ensino Superior”, publi-
cado em 2012 (Cadernos de Psicologia 
Social do Trabalho, vol. 15, n. 1).

A autora reuniu num quadro al-
guns comentários dos docentes acer-
ca da “exigência desmedida de pro-
dutividade”, expressão empregada 
por um deles: “A pressão, cada vez 
maior, por produtividade, sem a de-
vida melhoria das condições básicas 
de trabalho, principalmente infra-
estrutura — equipamentos em boas 
condições e suporte administrativo, 
funcionários em número suficiente 

e bem preparados”. “Ser obrigado a 
publicar sob pressão, não ter tempo 
para estudar com prazer e calma”. 
“Metas impossíveis de cumprir, ou 
somente cumpríveis se não traba-
lhasse adequadamente. Exemplo: pa-
ra publicar como quer a Capes (ou 
dizem que ela quer) [eu] teria que 
negligenciar a graduação”.

Também foi apontada a “cobran-
ça de produção em nível de Primeiro 
Mundo com condições de Terceiro 
Mundo”, e que a universidade “não 
valoriza mais o conhecimento ou a 
leitura” e sim a produção. “Sinto que 
muito [do] que se escreve ninguém 
lê”. Outras frases fortes: “O atendi-
mento às normas da Capes, numa 
produtividade que exclui mais que 
beneficia instituições como a UFES”. 
“A valorização excessiva do fragmen-
tário, do produtivismo quantitativo 
em prejuízo da qualidade”. Vale no-
tar, a propósito, que quase 70% dos 

Pesquisas apontam relação entre pares marcada por  
individualismo exacerbado, competição e falta de cooperação
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participantes (69,8%) informaram ter 
pesquisa cadastrada em andamento 
e alguns afirmam trabalhar em até 
quatro pesquisas simultaneamente.

A existência de forte competição 
no meio acadêmico foi confirmada 
na pesquisa. Questionados a respeito, 
os docentes a registraram da seguin-
te forma: “Rivalidade, competição, 
falta de companheirismo”. “Arrogân-
cia de alguns que acham que são mais 
que outros”. “Relações de poder e do-
minação de grupos [dentro do próprio 
departamento]”. “Vaidade excessiva 
que há no meio acadêmico”.

Refletindo a respeito, a autora 
anotou: “As perspectivas produtivis-
ta e competitiva, próprias do mundo 
globalizado do trabalho, invadiram o 
mundo acadêmico. As regras estão ca-
da vez mais homogeneizadas e natu-
ralizadas, a ponto de os docentes, em 
sua maioria, já não perceberem que 
há certa dose de coação nas políticas 
acadêmicas que regem, principalmen-
te, os programas de pós-graduação. 
Consideram que estão numa espécie 
de caminho sem volta, uma vez que 
as normas são estabelecidas em ins-
tâncias sobre as quais eles não sentem 
que podem ter algum controle”.

Ainda segundo Isabel, o que pare-
ce ocorrer aqui “é o entrelaçamen-
to entre coerção e convencimento”. 
Citou Gramsci (1978), para quem, 
parafraseou, “as ações coercitivas 
só têm efeito real na vida dos indi-
víduos se eles as tornarem válidas 
pelo consenso, se as dotarem de sen-
tido que julguem próprio, quando 
se convencem e justificam os atos e 
pensamentos a partir de si mesmos, 
e não a partir do que lhes é externo 
— enfim, quando a ideologia ganha 
validade psicológica”.

Dentre os participantes da pes-
quisa, 78 (81,3%) assinalaram ter 
procurado atendimento médico e/
ou psicológico nos últimos dois anos, 
sendo que quase metade (46,2%) o 
fez entre uma e duas vezes por ano. 
18 mulheres e 10 homens, totalizan-
do 28 participantes (36% do grupo), 
apresentaram “queixas relacionadas 
a agravos de ordem psicoemocional 
(principalmente depressão e ansieda-
de)”, ao passo que outros 14,1% refe-
rem enxaqueca, cistite e crise gástrica 
— que também pode ter como desen-
cadeante a dimensão psicoemocional 
— e 12,8% informaram ter afecções 
osteomusculares. Há, ainda, relatos 
de afecções como hipertensão, diabe-
tes e distúrbios hormonais.

“Embora o burnout não seja o foco 
da discussão desenvolvida neste ar-
tigo, é possível apontar que os sinais 
mais frequentes de sofrimento ou 
adoecimento entre os docentes são 
aqueles relacionados a essa síndro-
me, tal como descreve Lacaz (2010): 
exaustão mental e emocional, fadiga 
e depressão”, diz a autora. “São sin-
tomas que têm em sua base elemen-
tos como exigências de produtivida-
de e excelência e, ao mesmo tempo, 
dificuldades para o cumprimento de 
tais exigências”.

Ela cita Aubert (1993, p. 187-88), 
para quem o burnout surge como re-
sultado da “necessidade de trabalhar 
energicamente, de envidar cada vez 
mais esforços, de desempenho cada 
vez melhor e de tender sempre para 
um maior sucesso”. Por serem “ca-
racterísticas fundamentais no traba-
lho docente, na atualidade”, explica, 
“não causa estranheza que encontre-
mos associações entre determinadas 
queixas dos professores e a síndrome 

de burnout”. A carga de trabalho, ti-
da como excessiva para a maioria dos 
docentes, a flexibilidade da jornada 
de trabalho e a constante exigência 
de produtividade fazem com que, na 
prática, os docentes encontrem pouco 
tempo, de fato, liberado do trabalho. 
“De certo modo, tornam-se ‘reféns da 
produtividade’, como afirmam Bian-
chetti e Machado (2008). Assim, a vida 
na esfera do não trabalho acaba sendo 
comprometida, em grande medida, pe-
la dimensão das atividades docentes”.

Finais de semana, feriados e até 
férias “costumam ser invadidos, de 
alguma maneira, por demandas de 
trabalho”, o que também ocorre em 
outras universidades. “Aspectos co-
mo esses refletem, de certa forma, 
a condição precária que caracteriza 
o trabalho docente na atualidade e 
fazem com que seja possível com-
preendermos por que há, entre os 
docentes, mais referências a descon-
tentamentos, sofrimento e adoeci-
mento do que prazer, saúde e bem-
estar”, afirma Isabel.

Dois dos entrevistados 
“destacam o risco de 
alienação produzido por 
esse contexto”, sempre 
que um docente trabalhe 
“muito, muito, muito”. 
Mas “essa ‘consciência 
da alienação’ parece 
gerar mais sofrimento  
do que reação com vistas 
à mudança”
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Márcia Bernardo Hespanhol, 
professora do Programa de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu em Psicologia 
da Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) de Campinas, conduziu pesqui-
sa qualitativa com quatro docentes 
de uma universidade pública (dois 
homens e duas mulheres, de áreas 
diferentes, entrevistados em 2009 e 
2010), cujos resultados descreveu no 
artigo “Produtivismo e precariedade 
subjetiva na universidade pública: o 
desgaste mental dos docentes” (Psi-
cologia & Sociedade, 2014).

“Em resumo, pode-se dizer que 
os professores parecem estar sujei-
tos a cargas de trabalho tão intensas 
quanto os trabalhadores fabris, ape-
sar de, provavelmente, serem quali-
tativamente diferentes”, registra a 
autora. Porém, nas falas dos docen-
tes entrevistados, “as cargas mais 
destacadas não dizem respeito ao 
corpo, mas à mente, e são relacio-
nadas ao modelo de organização do 
trabalho que pode ser identificado 
como ‘capitalismo organizacional’ 
(Blanch-Ribas & Canteras, 2011)”. O 
desgaste decorrente é evidenciado 
em todos os relatos “e, não por aca-
so, se dá no nível mental”.

Um dos docentes entrevistados 
chegou a destacar “a maior invisibi-
lidade do nexo do adoecimento dos 
professores com o trabalho”, relati-
vamente a outras profissões: “Eu acho 
que, em outras atividades, é mais evidente 
o quanto que as condições adversas do 
trabalho estão associadas às doenças ocu-
pacionais, como no caso dos cortadores de 
cana...”. E, embora não tenha relata-
do problemas de saúde, em diversas 
passagens da entrevista esse mesmo 
docente utiliza expressões como “pro-
funda tristeza”, “desesperança” e “desâ-

nimo” (destaques no original) ao falar 
sobre seu trabalho, “ressaltando a re-
lação desses sentimentos com o cará-
ter ‘mercantil’ que a universidade tem 
assumido nos últimos anos” (idem).

A narrativa desse docente esta-
belece, diz a autora, “uma clara li-
gação entre as ‘cargas de trabalho’ 
(Laurell & Noriega, 1989) relaciona-
das à ‘precariedade subjetiva’ (Li-
nhart, 2009), vivenciada no cotidia-
no universitário”, e um processo de 
desgaste, “especialmente, mental 
(Seligmann-Silva, 2011), que leva ao 
sofrimento e adoecimento”.

Já uma das docentes fala direta-
mente do desgaste provocado pelo tra-
balho, enquanto a outra, que sofreu 
uma doença física, relaciona seu ado-
ecimento com o “estresse”, pois, segun-
do ela, “não tinha nenhum outro fator de 
risco” pessoal (destaques no original).

Não bastasse o desgaste men-
tal por estarem “submetidos a uma 
carga psíquica intensa relacionada à 
precariedade subjetiva”, há o desgas-
te relacionado às funções corporais 
mais utilizadas no trabalho. “Exis-
tem inúmeros estudos sobre a rela-
ção das LER/DORT1 com o trabalho 
braçal repetitivo. O setor privado, 
especialmente a indústria, perversa-
mente, costuma ‘usar’ o trabalhador 
até seu limite, demitindo aqueles que 
apresentam sinais de adoecimento”, 
aponta Márcia. “Mas, no caso dos 
professores da universidade pública, 
isso (ainda) não é possível. Docen-
tes que se afastam temporariamente 
do trabalho por adoecimento nem 
sempre são substituídos, e muitos 
dos que optam pela aposentadoria 
também não o são. Assim, mesmo na 
lógica da produtividade, parece que, 
no médio ou longo prazo, os desgas-

tes dos professores-trabalhadores 
devido a essa toyotização da univer-
sidade podem comprometer não ape-
nas a saúde deles, mas também a tão 
buscada produtividade acadêmica”.

A autora enfatiza que todos os en-
trevistados “têm consciência da preca-
rização e do desgaste a que estão sub-
metidos (alguns fazendo referência ao 
‘mercantilismo’ ou ‘produtivismo’ aca-
dêmico)”, sendo que dois deles “des-
tacam o risco de alienação produzido 
por esse contexto, sendo que o pri-
meiro afirma que ‘a rotina desmobiliza’”, 
isso apesar de, “ao longo de sua histó-
ria, sempre ter adotado uma postura 
crítica” (destaques no original).

Uma das docentes descreve esse 
processo doloroso: “na medida em que 
o docente trabalha muito, muito, muito, 
ele vai se alienando da mesma forma que 
qualquer outro trabalhador... Ele se aliena 
porque ele não consegue pensar e, aí, ele 
faz achando que tem que fazer, mas não! 
Ele podia resistir àquilo, se contrapor, se 
organizar com outras pessoas, se organi-
zar com outros locais...” (destacado no 
original). A respeito desse desabafo, 
observa a autora: “Interessante ob-
servar que essa ‘consciência da alie-
nação’ parece gerar mais sofrimento 
do que reação com vistas à mudança”.

A dissertação de mestrado “As-
sédio moral e sofrimento no traba-
lho de professores universitários em 
Manaus” (2016), defendida por Keila 
Silva na Faculdade de Psicologia da 
Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), resultou de pesquisa qua-
litativa realizada com oito docentes 
mulheres de uma instituição públi-
ca de ensino superior. Os resultados 
“sugerem não somente a relação en-
tre o assédio moral e vivências de so-
frimento no trabalho, como também 
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o adoecimento dos professores pes-
quisados em decorrência da violên-
cia cotidiana a eles dirigida”.

O método utilizado na pesqui-
sa foi a “Clínica do Trabalho e da 
Ação”, que propicia “um espaço de 
fala e escuta das vivências de prazer 
e sofrimento no trabalho”. O proje-
to foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFAM, “como sub-
projeto de um projeto maior intitu-
lado ‘Trabalho e saúde: abordagem 
clínica de processos subjetivos em 
grupos de trabalhadores’”, levou em 
conta a resolução 196/96 do Conse-
lho Nacional de Saúde, que define 
as recomendações éticas envolven-
do pesquisas com seres humanos, 
e contou com o consentimento das 
participantes da pesquisa.

Houve relatos de que superiores 
hierárquicos buscaram atingir as do-
centes, desqualificá-las profissional-

mente, marginalizá-las e humilhá-las, 
restringindo-lhes a autonomia ou difi-
cultando-lhes o andamento de proje-
tos. “Apontavam um ambiente de tra-
balho patogênico, gerador de intenso 
sofrimento psíquico e de danos à saúde 
física e mental, resultando no adoeci-
mento de servidores e no afastamento 
do trabalho por longos períodos”.

São fortes, no caso em questão, as 
evidências de fenômenos típicos das 
relações de trabalho moldadas sob 
o neoliberalismo e o produtivismo 
acadêmico: “Mostravam a relação 
entre os pares marcada pelo indi-
vidualismo exacerbado, pela com-
petição e pela falta de cooperação”. 
Outros relatos do grupo abordaram 
o “sentimento de solidão decorrente 
do assédio moral, a discriminação de 
gênero e o machismo nas relações 
de trabalho”, bem como, expressa-
mente, “a meritocracia pautada pelo 

produtivismo acadêmico” (destaques 
nossos). Falaram ainda de “uma ges-
tão desprovida de uma política ins-
titucional voltada para o coletivo, 
com características coronelistas, que 
privilegiava grupos, que negava o 
assédio moral, o sofrimento e o ado-
ecimento no trabalho”.

A negação da ocorrência de assé-
dio moral, destaca a pesquisadora da 
UFAM, estende-se à “alta gestão” da 
instituição em que trabalham as do-
centes, que considera as denúncias 
como meros casos pontuais, além 
de culpabilizar as vítimas, tidas co-
mo “pessoas-problema”. Atitude que 
agrava os casos existentes, “porque 
não apurados e, portanto, não coi-
bidos”, e deixa de inibir as condutas 
assediadoras, “porque, se a negação 
é a praxe, não há o que se fazer no 
sentido da prevenção”.

(P.E.R.P.)

Notas
1  Lesões por Esforço Repetitivo/Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho.
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AvAliAção AcAdêmicA, 
ideologiA e poder1

Maria Luisa Schmidt2

A chamada “lista dos improdutivos” da 
USP, publicada pela Folha de S. Paulo 
em 1988, sintetiza e escancara dispositivos 
que foram se tornando mais sofisticados 
do ponto de vista das técnicas de medição 

da produção docente, mas reproduzem 
a mesma visão insensata do 
trabalho intelectual. Aceitar 
a legitimidade da avaliação, 
imaginando poder debater 
melhores maneiras de realizá-
la, não deixa de indicar certa 
ingenuidade em relação a 
mecanismos orquestrados 

conceitual ,  pol í t ica  e 
ideologicamente em 

função do controle 
da produção 
acadêmica — 
e sobretudo 
dos docentes
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No dia 22 de fevereiro de 1988, domingo, o jornal 
Folha de S.Paulo divulgou nomes de professores 
e pesquisadores da Universidade de São Paulo 

(USP) que não teriam escrito ou publicado no período de 
1985 a 1986.

O rol desses nomes ficou conhecido como lista dos im-
produtivos e o episódio rendeu um debate público que te-
ve como um de seus cenários o próprio jornal. Nele foram 
difundidas dezenas de artigos, diariamente, durante pelo 
menos um mês, trazendo análises, opiniões e desagravos 
dos docentes atingidos direta ou indiretamente pela pu-
blicidade de um documento que, além de ter sido elabo-
rado em algum lugar recôndito da Reitoria sem o conhe-
cimento da maioria da comunidade acadêmica, continha 
erros grosseiros.

Escreveram na Folha, na ocasião: Eunice Durham, Ma-
rilena Chaui, José Arthur Giannotti, Francisco Weffort, 
Walter Colli, Maria Tereza Leme Fleury, Modesto Carva-
lhosa, Rui Affonso, Nicolau Sevcenko, Carlos Guilherme 
Mota, Antonio Candido, Rogério Cezar de Cerqueira Leite, 
Newton Lima Neto, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Si-
mon Schwarzman, Boris Schnaiderman, Florestan Fer-
nandes, Maria Sylvia de Carvalho Franco, Nestor Goulart 
Reis, Carlos Alberto Idoeta, Paul Singer, entre outros, pois 
essa citação não é exaustiva.

Em parte, alguns escritos vindos na esteira da malfa-
zeja lista tinham a intenção de denunciar e reparar, na 
medida do possível, a violência e as injustiças cometidas 
contra intelectuais reconhecidamente profícuos.

É inegável, contudo, que a avaliação do trabalho aca-
dêmico ocupou a cena principal e, nesse sentido, é inte-
ressante reler certo conjunto destes textos que anunciam, 
assim como a própria ocorrência da lista dos improduti-
vos, mudanças nas concepções e práticas universitárias 
de avaliação.

A lista dos improdutivos é significativa porque sinteti-
za e escancara dispositivos que foram se tornando, talvez, 
mais sutis e, aparentemente, mais sofisticados do ponto 

de vista da técnica de medida da produção, mas que, no 
fundo, reproduzem a mesma visão insensata do trabalho 
intelectual.

A maioria dos autores manifestou-se 
contra a elaboração e divulgação da lista, 
enxergando no episódio incompetência 
da Reitoria, mentalidade empresarial 
de setores da USP e sensacionalismo da 
Folha. As tensões entre universidade e 
mídia materializaram-se

Uma breve referência a posições assumidas naqueles 
artigos3 pode contribuir para o esclarecimento atual 
desse problema da avaliação que permanece produzindo 
efeitos perversos, e muitas vezes devastadores, quando se 
trata de apreciar o trabalho intelectual. Trata-se, à guisa 
de introdução, de examiná-los com a intenção de deline-
ar, em linhas gerais, tendências, sabendo que merecem 
interpretação mais alongada.

Convém lembrar que os referidos textos foram escri-
tos numa atmosfera singular, marcada pelo impacto da 
publicação da lista e pelo dinamismo comum aos jornais. 
Essa circunstância mostra-se interessante: constrange os 
autores à tomada de uma posição imediata e, ao mesmo 
tempo, dá oportunidade à aparição do vasto campo de 
implicações conceituais, ideológicas, éticas e políticas que 
a avaliação suscita.

A maioria dos autores4 manifestou-se contra a elaboração 
e divulgação da lista, responsabilizando a incompetência ad-
ministrativa da Reitoria, a mentalidade empresarial de setores 
da universidade, a mediocridade da burocracia e o sensacio-
nalismo da Folha pela geração do lamentável acontecimento.
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No embate de argumentos em torno das respon-
sabilidades, as tensões entre universidade e mídia 
materializaram-se: o jornal diz representar a sociedade 
civil que vem cobrar da universidade a prestação de 
contas de suas atividades e declara-se ético em rela-
ção aos docentes, por tê-los feito tomar conhecimento 
de um mecanismo interno à USP que desconheciam5; 
os professores, por sua vez, precisam se defender da 
acusação ou da pecha de improdutivos sem resvalar no 
corporativismo ou na arrogância.

Por isso, talvez, a pluralidade de apreciações sobre 
avaliação configurada nos artigos tenha como solo co-
mum a afirmação de sua necessidade, afirmação que a co-
loca, de partida, como prática que não pode ser deixada 
nas mãos de burocratas.

A frase de Maria Tereza Leme Fleury (1988) resume 
um presumível consenso: “A proposta de se criar e im-
plantar um sistema de avaliação da universidade tem sido 
longamente discutida, contrapondo-se modelos das mais 
diversas universidades. Esta proposta não é novidade e é 
aceita, em tese, por todos” (p. A3).

Para além desse consenso e em sua trilha, é possível 
identificar algumas vertentes diferenciadas e nelas algu-
mas ideias predominantes.

Marilena Chaui (1988), Francisco Weffort (1988) e Bo-
ris Schnaiderman (1988), por exemplo, dão ênfase à exis-
tência de práticas tradicionais de avaliação no interior 
da USP, contestando a impressão de que os professores 
não são avaliados de modo sistemático. Essas práticas in-
cluem relatórios de atividades e de pesquisa endereçados 
a diferentes órgãos universitários e agências de fomento, 
bem como o sistema de teses e concursos para ingresso 
e progressão na carreira. Escrever, ministrar aulas, fazer 
conferências e comunicações são ocasiões, segundo Chaui 
(1988), em que os docentes são avaliados “pelo mais ter-
rível dos critérios: a qualidade” (p. A3), na qual está em 
jogo a reputação intelectual.

Essa linha responde à provocação da lista com a defesa 
de uma avaliação qualitativa que se realiza no decorrer do 
exercício mesmo do ensino, da pesquisa e da extensão. Se 
lhe cabe algum aperfeiçoamento, este se projeta no plano 
político da democratização e transparência dos processos 
que qualificam e reconhecem, publicamente, a atividade 
acadêmica e no plano ético em que a universidade afirma 
e renova seus compromissos com a sociedade.

Nesse mesmo território encontra-se, quem sabe, Flo-
restan Fernandes (1988), que convoca a democratização 
da avaliação sugerindo a participação, também, de alunos 
e funcionários, além dos pares.

Numa outra direção, admite-se a conveniência de uma 
combinação de critérios quantitativos e qualitativos, na 
qual os quantitativos serviriam de apoio aos qualitativos. 
De certa maneira, essa vertente acolhe as ideias que gra-
vitam em torno da progressão dos sistemas de avaliação 
no Brasil, numa espécie de acomodação ou negociação 
que concede privilégios à quantificação e aos produtos 
quantificáveis e continua insistindo, seguindo uma ten-
dência mundial, na publicação em periódicos como crité-
rio principal de produtividade.

As expectativas em relação a um sistema de avaliação 
adequado e sério convergiam para um sistema de afe-
rição coletivo e institucional que contemplasse ensino, 
pesquisa e extensão de maneira equilibrada e respeitasse 
a heterogeneidade das áreas do conhecimento. Os ava-
liadores deveriam ser docentes e pesquisadores como os 
avaliados, ou seja, preconizavam a avaliação pelos pares. 
Por último, mas não menos importante, percebia-se a 
necessidade de um programa eficiente de coleta e arma-
zenamento de informação.

Vê-se, então, com mais evidência, como essas expec-
tativas concentram os desdobramentos da instalação de 
um sistema de avaliação acadêmica válido para todo o 
Brasil: ao aceitarem a ideologia da avaliação, circunscre-
veram o debate de tal maneira que, ontem, como hoje, os 
questionamentos endereçados aos sistemas de avaliação 
continuam a reivindicar migalhas de atenção para a hete-
rogeneidade das áreas e das produções ou produtos6, sem 
grande sucesso, diga-se de passagem.

A quimera da avaliação, monstro estéril e 
barulhento, só pode ser rejeitada de corpo 
inteiro, diz Maria Sylvia de Carvalho Franco, 
pois é indissociável de uma mentalidade 
que não favorece avanço do ensino e da 
pesquisa, mas lança uma cortina de fumaça 
sobre suas necessidades
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Se essa interpretação tem algum valor, é interessante 
rever o artigo de Maria Sylvia de Carvalho Franco (1988), 
“Invectiva contra bárbaros – 2”, que lança uma luz diver-
sa sobre aquele momento, por assim dizer, instituinte do 
sistema de avaliação.

A autora entende que a “quimera da avaliação, mons-
tro estéril e barulhento, só pode ser rejeitada de corpo 
inteiro”, pois se trata de um pacote indissociável de 
uma mentalidade que não favorece o avanço do ensino 
e da pesquisa, mas, ao contrário, lança uma cortina de 
fumaça sobre suas necessidades. Fazem parte desse pa-
cote “incapacidade para formular políticas da cultura, 
estreiteza na condução dos assuntos universitários, in-
sensatez no exercício do poder, autoritarismo, massifi-
cação, produtividade, abandono da pesquisa e sua ética” 
(Franco, 1988, p. A3).

Trata-se de um parecer que assinala a avaliação co-
mo ideologia, mostrando algumas de suas facetas que 
convém resgatar.

A ancoragem da avaliação é, obrigatoriamente, 
quantitativa. A quantificação, reconhece a autora, 
foi se constituindo em esfera refinada e complexa do 
conhecimento moderno e não admite, em sua prática, 
mediocridade ou ignorância. Porém, não se aplica às 
regiões em que “escrever e publicar obedeçam a sen-
so crítico e estejam sujeitos a juízos críticos” (Franco, 
1988, p. A3).

A quantificação é a lei da avaliação: suas exigências 
ensejam problemas técnicos de medição e controle do 
que se avalia e de quem avalia num espírito mais propria-
mente vigilante do que crítico.

Indissociável da quantificação, a avaliação seria, 
ainda, tributária do status quo. Nas palavras de Maria 
Sylvia de Carvalho Franco, seus idealizadores e defen-
sores partem de uma “concepção estática de universi-
dade” e

Operam com a lógica da preguiça e do resultado rá-
pido, fechado sobre si mesmo, imediatamente rendo-
so, desconsiderando os rigores da invenção, custosa 
e muitas vezes incerta. (Franco, 1988, p. A3)

Por essa razão, o critério de mercado serve a seus 
propósitos, compondo de modo coerente com o modelo 
publish or perish7  e seus efeitos, que a autora descreve nos 

seguintes termos:

rapidez, superficialidade, falta de estudo, ânsia 
de êxito. Tantos golpes mortais na ética da in-
vestigação, sem a qual todo intercâmbio entre 
pesquisadores se nulifica. Pilhagem e abusos de 
confiança se reforçam pelo impulso ao sucesso, 
acabando por serem justificados pela exclusão da 
propriedade do mundo das ideias. Por um con-
trassenso inerente aos incomponíveis aí reunidos 
— vantagem pessoal e comunismo do saber — os 
defensores desse coletivo reclamam, ciosamen-
te, a própria assinatura, selo de individualidade, 
em suas contribuições. A ideologia da vanglória, 
fomentada pela urgência de publicar, esvazia a si 
própria: a reputação intelectual não se faz só com 
resultados, mas com os meios retos para obtê-los. 
(Franco, 1988, p. A3)

O modelo provoca, ainda, um relaxamento do traba-
lho de pesquisa em favor da faina de editar, expressos 
nas apropriações abreviadas e simplificadas de noções 
pescadas ao sabor de conversas que, por sua vez, se 
alastram, pela facilidade de sua apreensão, em teses, 
artigos e livros.

As práticas em gestação na esteira de tal modelo 
avaliativo apequenam o ensino e a pesquisa no lugar de 
enriquecê-los. Por isso, para a autora, a avaliação não 
aponta para a superação dos problemas acadêmicos, 
constituindo-se, igualmente, num grave entrave para sua 
consideração adequada.

Maria Sylvia de Carvalho Franco 
analisa com aguda sensibilidade 
aspectos do nascente produtivismo 
que, com o passar dos anos, se tornará 
hegemônico nos meios acadêmicos. 
Tinha razão: não foi, e não é, possível 
aceitar a avaliação sem conviver com a 
ideologia que lhe dá corpo
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Em sua opinião, o essencial, no caso da USP, naque-
la ocasião, seria proteger e potencializar as diferenças 
que, justamente, se viam ameaçadas pela barbárie 
representada pela publicação da lista dos improdutivos. 
Essa perspectiva traduz-se pelo restabelecimento das 
temporalidades e poéticas que configuram a singula-
ridade de todo e cada conhecimento e pelo correspon-
dente julgamento crítico que os aborda em seu caráter 
singular.

Em sua exposição, Maria Sylvia de Carvalho Franco 
analisa com aguda sensibilidade aspectos do nascente 
produtivismo que, com o passar dos anos, se tornará he-
gemônico e natural nos meios acadêmicos.

A autora tinha razão: não foi, e não é, possível acei-
tar a avaliação sem conviver com a ideologia que lhe 
dá corpo.

Aceitar a legitimidade da avaliação, imaginando 
poder debater as melhores maneiras de realizá-la, não 
deixa de indicar certa ingenuidade em relação a meca-
nismos orquestrados conceitual, política e ideologica-
mente em função da administração e do controle, não 
apenas da chamada produção acadêmica, mas, sobretu-
do, dos docentes e pesquisadores.

Em pelo menos dois momentos do texto, a autora 
alerta para a política de submissão atrelada à avalia-
ção.

No primeiro, contra alguns colegas uspianos que 
atribuíram à publicação da lista dos improdutivos o 
mérito de ter movido as pessoas à reflexão, ela revida 
que a lista “não deu ideias a ninguém — feito impos-
sível para aquela negação do pensamento — mas co-
locou a todos, inclusive os aliados, na posição conve-
niente para o chute que estatelou meia USP” (Franco, 
1988, p. A3).

No segundo, denuncia a “atitude policial que se faz 
acompanhar dos chavões sobre transparência e publi-
cidade da USP, que deve ‘prestar contas à sociedade 
que a sustenta’”. Para ela, a linguagem é aviltante, 
pois “a escravos se sustenta, a livres, paga-se” (Franco, 
1988, p. A3).

A lista dos improdutivos deixa entrever de que ma-
neira a implantação do sistema de avaliação vai re-
querer artefatos ideológicos e políticos que, pouco a 
pouco, constroem sua hegemonia. A crítica ao siste-
ma de avaliação, por sua vez, veio identificando sua 

estrutura e seus efeitos ideológicos e políticos como 
produtivismo.

Avaliação e produtivismo. A compreensão de como se 
constituem os “ismos”, nesse caso o produtivismo, pede, 
como recomenda Bourdieu (2003), o esclarecimento de 
referências culturais ou do contexto em que aparecem.

Marilena Chaui (1989), em artigo publicado após 
os acontecimentos envolvendo a lista dos improdutivos, 
reconhece e analisa esse contexto como aquele da mo-
dernização universitária, feita sob a égide da produti-
vidade acadêmica, a partir de critérios de produção e 
rendimento estabelecidos pela organização empresarial 
do trabalho.

A modernização busca, fundamentalmente, uma hiper 
adaptação da universidade ao ritmo, ao tempo e às exi-
gências da sociedade industrial e da pós-industrial, isto é, 
ao universo da informação eletrônica (Chaui, 1989, p. 57).

Na esfera política, contrapõe-se aos anseios de demo-
cratização da universidade, defendendo o exercício técni-
co do poder e incitando a apatia política da comunidade 
universitária, considerada leiga e incompetente para 
gestão administrativa. Na base dessa noção, como aponta 
Chaui (1989), existe uma confusão entre conhecimento 
técnico e discernimento político.

Conservadorismo e conformismo, competitividade e 
fragmentação são elementos de seu ideário.

A separação entre ensino e pesquisa e certa concepção 
de ciência e tecnologia estão ligadas a uma visão conser-
vadora e conformista. Professores que se atêm ao ensino 
básico de um campo de estudo podem levar os alunos a 
um aprendizado técnico e normativo, propenso ao con-
formismo e adepto da autoridade. Escreve Chaui (1989):

se o ensino for praticado por professores que apenas 
conhecem os rudimentos de seu campo de estudo, 
conhecem apenas alguns dos problemas de sua área, 
conhecem o mínimo indispensável para transmitir 
técnicas e garantir pacotes de automatismos físicos 
e psíquicos nos alunos, não caberia indagar se esse 
tipo de professor não seria guiado pela perspectiva 
altamente normativa e conformista, se não alimen-
taria nos estudantes o gosto ou a tendência pela 
autoridade e se não faria isso até mesmo com os es-
tudantes de humanidades? (p. 63)
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A simples suposição de que a ciência 
teria algo a ver com a invenção, a 
criação e a instauração de um saber 
novo é imediatamente descartada. O 
argumento cola-se aos dados empíricos 
e propõe um ajuste entre trabalho 
universitário e exigências do capital

Ciência e tecnologia, por sua vez, são indissociáveis na 
racionalidade capitalista e ingressam num modo de pro-
dução alçado à lei que

orienta a maneira como a universidade deverá tra-
tar a ciência e a tecnologia, isto é, a universidade 
deve adaptar-se às condições empíricas da produção 
científica e tecnológica. E uma vez que o comando 
dessa maneira de fazer ciência e tecnologia encon-
tra-se nos centros de pesquisa e nos laboratórios das 
forças armadas e das grandes empresas, a univer-
sidade deve adaptar-se às exigências e ao ritmo do 
complexo militar ou do complexo industrial. A sim-
ples ideia de que talvez a ciência e a tecnologia não 
devam ser assim definidas nem devam ser assim tra-
tadas é imediatamente desqualificada como abstra-
ção idealista. A simples suposição de que a ciência 
teria algo a ver com a invenção, com a criação e com 
a instauração de um saber novo é imediatamente 
descartada e julgada anacronismo improdutivo. O 
argumento cola-se, portanto, aos dados empíricos e 
propõe um ajuste entre o trabalho universitário e as 
exigências do capital, este último nunca designado 
enquanto tal, mas sob etiquetas como sociedade de 
massas, sociedade pós-industrial, massificação da 
cultura, imperativos de eficiência e de rendimento. 
O argumento e a proposta dele decorrente confun-
dem a situação empírica do trabalho científico e 
tecnológico e as exigências imanentes da própria 
ciência e da própria tecnologia. (pp. 64-65)

Reencontra-se, nas demandas à pesquisa, a mesma 
imposição de adaptação e adequação à ordem capitalista 

endereçadas ao ensino. Para atualizar os termos que a 
autora assinala como nomenclaturas do capital, pode-se 
acrescentar a globalização.

O ajustamento do ensino e da pesquisa almeja a com-
petitividade, no âmbito nacional e internacional. E, ainda 
para Chaui (1989), esta se define, no capitalismo, como 
corrida contra o tempo, submetendo a pesquisa ao con-
trole heterônomo e como segredo, submetendo-a ao iso-
lamento.

Completando o quadro, em nome da racionalização 
administrativa, da produção e sua avaliação, ocorre a 
separação de áreas do conhecimento em institutos e fa-
culdades isolados, fomentando a fragmentação, especial-
mente das humanidades.

O produtivismo, em linhas gerais, inscreve-se no pro-
cesso de modernização da universidade como conjunto 
de ideias e práticas voltadas para adaptação de sua pro-
dução científica e tecnológica, numa era pós-industrial 
em que o conhecimento é objeto de disputa e interesse 
econômico tal como foram as matérias-primas no período 
de desenvolvimento industrial. Seu cenário é informático 
e informacional (Lyotard, 1988).

Nesse cenário, a avaliação constitui-se como sistema 
simbólico articulado, cumprindo funções de dominação 
e controle dos campos de saber que devem ser tradu-
zidos em linguagem de máquinas (Bourdieu, 2003; Lyo-
tard, 1988).

Como instrumento do produtivismo, a avaliação em-
punha um poder de dominação da esfera científica e inte-
lectual que se naturaliza e legitima pela adesão e submis-
são dos sujeitos à sua lógica e pela criação de uma ordem 
formal à qual a produção deve corresponder.

Dito de outra maneira, a avaliação, como parte da 
ideologia produtivista, apresenta-se, ela mesma, como 
mecanismo de dominação na forma de um poder simbó-
lico. Abordá-la por esse viés exige a percepção do caráter 
insidioso do poder simbólico. Ao adverti-lo, Bourdieu 
(2003) afirma que

é preciso saber descobri-lo onde ele deixa se ver 
menos, onde ele é completamente ignorado, por-
tanto, reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, 
esse poder invisível o qual só pode ser exercido com 
a cumplicidade daqueles que não querem saber que 
lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. (p. 8)
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Essa afirmação, sugestiva do ponto de vista metodoló-
gico, leva a pensar sobre para onde olhar, então, na tenta-
tiva de desentranhar o poder da avaliação de sua cômoda 
posição de consenso consagrado nos meios acadêmicos e 
fora deles.

Adaptação e poder. No percurso empreendido até aqui, 
é notável a convergência das opiniões de Maria Sylvia de 
Carvalho Franco e Marilena Chaui em torno da relação 
entre produtivismo, avaliação e adaptação.

Pode ser interessante, portanto, tomar a adaptação 
como ponto por onde começar a esclarecer o poder da 
avaliação.

A adaptação é, antes de mais nada e num sentido mais 
genérico, às necessidades econômicas do desenvolvimen-
to capitalista.

Nas áreas científicas diretamente produtoras de tec-
nologia, o processo de deslocamento de busca da verdade 
para a procura de aumento da eficiência do desempenho 
de sistemas e instrumentos tecnológicos é visível. Esse 
processo é descrito por Lyotard (1988), para quem o dese-
jo de enriquecimento, mais do que o de saber, impulsiona 
o aperfeiçoamento das performances e produtos técnicos. 
O desenvolvimento industrial, desde o século XVIII, des-
cobriu que não existe técnica sem riqueza, mas desco-
briu, também, que a recíproca é verdadeira, ou seja: não 
há riqueza sem técnica. Posse de tecnologia avançada, 
acumulação de capital e poder estão na base das inten-
ções de muitos dos atuais financiadores de pesquisa. “Não 
se compram cientistas, técnicos e aparelhos para saber a 
verdade, mas para aumentar o poder”, escreve Lyotard 
(1988, p. 83).

O sistema de avaliação, como outros 
mundos administrados e organizados 
ideologicamente, exerce pressão sobre os 
sujeitos, deixando poucos espaços para o 
trabalho crítico e imaginativo de oposição 
à realidade que caracteriza o movimento 
próprio de abertura da consciência

Os recursos para pesquisa vindos do Estado, de em-
presas privadas ou sociedades mistas são distribuídos em 
função da equação que une otimização de desempenhos 
técnicos e aumento de poder; as áreas de investigação e 
ensino que não podem atuar nessa direção encontram 
dificuldade de obter crédito (Lyotard, 1988).

A avaliação acadêmica inventa, partindo de critérios 
autolegitimados e objetivados, a hierarquia de áreas de 
conhecimento, instituições, programas e linhas de pes-
quisa, visando à distribuição de recursos para o ensino e, 
principalmente, para a pesquisa.

É preciso perguntar, contudo, como a justificação 
e a legitimação de tal sistema de avaliação se firmam 
a partir da adesão de indivíduos e instituições às su-
as práticas e discursos. Trata-se da pergunta sobre a 
adaptação desde a perspectiva daqueles que praticam 
o ensino e a pesquisa.

O sistema de avaliação, como outros mundos adminis-
trados e organizados ideologicamente, exerce pressão so-
bre os sujeitos, deixando poucos espaços para o trabalho 
crítico e imaginativo de oposição à realidade que carac-
teriza o movimento próprio de abertura da consciência. 
Na precisa expressão de Franklin Leopoldo e Silva (2002), 
a consciência torna-se obscurecida pelo existente e esse 
obscurecimento está na raiz da adaptação ou do hiper-
realismo.

Silva (2002) indica como o hiper-realismo ou pseudor-
realismo enlaçam ideias e atitudes:

Trata-se da concepção de que a realidade é into-
cável e imutável: é este o sentido do hiper-rea-
lismo, a aceitação pura e simples à qual se segue 
naturalmente a adaptação, como se não fosse pos-
sível agir de outra maneira já que a realidade, por 
sua vez, também não pode se apresentar de outra 
forma. (p. 22)

Na avaliação acontece uma combinação de adap-
tação e controle, em que o controle exercido por seus 
dispositivos cria e afirma uma realidade do trabalho 
acadêmico à qual, num círculo vicioso, os docentes e 
pesquisadores precisam se adequar, para que suas ins-
tituições e programas de pós-graduação, assim como 
eles, sejam bem-avaliados.

Essa combinação apoia-se numa ideologia e numa 
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mitologia que ensejam as crenças no poder da ciência 
de conhecer e explicar a realidade em si, na capacida-
de científica de manipular tecnicamente a realidade 
bem como de dominar e controlar coisas e homens 
(Chaui, 1994).

Trata-se de aplicar à ciência o seu próprio método, 
buscando, com isso, controlar e manipular sua produção. 
Na linguagem de seus agentes, percebe-se que induzir 
tendências no terreno acadêmico é prioritário.

Na manipulação e no direcionamento da atividade 
científica, a classificação é uma poderosa arma, porque 
dela depende o acesso a verbas e prestígio. Para Bourdieu 
(2003), “os sistemas de classificação especializados são 
eufemismos da luta econômica e política” (p. 14) que ten-
dem a naturalizar a ordem que eles mesmos criam.

A legitimação de tal sistema é feita pelo poder, um 
poder simbólico capaz de “constituir o dado pela enun-
ciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou trans-
formar a visão do mundo” (p. 14) e capaz, ainda, de pro-
vocar a adesão dos indivíduos, não pela força, mas pelo 
reconhecimento decorrente do desconhecimento de seu 
caráter arbitrário.

Outro aspecto relevante desse sistema de classifi-
cação é a focalização dos resultados ou produtos, no 
lugar da atenção para com o trabalho de construção do 
conhecimento.

Esse aspecto rebate na maneira de conceber e es-
truturar as tarefas de medição e planejamento da ativi-
dade científica que a avaliação toma para si. Seu tempo 
é, em nome do futuro, um eterno presente. Sem consi-
deração pelos processos históricos que engendraram 
uma conjuntura atual, seus idealizadores e gestores 
induzem tendências e condutas que, depois, esquecem 
terem sido fomentadas por mecanismos por eles mes-
mos propostos.

A ideia de progresso, atuante nos avaliadores, desqua-
lifica o passado. As imposições de adequação ao presente 
— presente que é, também, em parte, projeção das idea-
lizações e expectativas dos gerentes da produção cientí-
fica — circunscrevem os avaliados à esfera de ações que 
devem corresponder ao presente, reforçando-o.

Referências ao passado podem ser desqualificadas co-
mo nostálgicas, mas, tampouco, se admite a crítica da or-
dem presente por alusão à imagem de uma outra ordem, 
no futuro. O pensamento utópico fica assim abolido.

Silva (2002), comentando as relações entre experiên-
cia humana e história, explicita uma faceta da adaptação 
que se consegue pelo esquecimento dos processos históri-
cos. Em suas palavras, a adaptação é: aceitação absoluta-
mente realista do presente, uma conformação à objetivida-
de do presente histórico, atitude conformista que procura 
ignorar como o presente se formou (p. 26).

A adaptação alimenta-se da dificuldade 
que os indivíduos e coletivos 
experimentam ao realizar o trabalho 
de negação à avaliação proposta como 
pensamento único. Ou, parafraseando Silva 
(2002), para opor resistência ao que se 
apresenta como opção única de realidade

Retrocedendo à indagação feita anteriormente so-
bre como indivíduos e instituições aderem à avaliação, 
sustentando-a, vê-se que algumas interpretações se es-
tendem a partir do conceito de adaptação.

A adaptação alimenta-se, por assim dizer, da dificul-
dade que os indivíduos e coletivos nos meios acadêmicos 
experimentam para realizar o trabalho de negação e opo-
sição à avaliação proposta como pensamento único. Ou, 
parafraseando Silva (2002), para opor resistência àquilo 
que se apresenta como opção única de realidade. Na es-
teira dessa dificuldade constelam-se o esquecimento ou a 
ignorância dos processos históricos que a engendraram, 
o receio de ver desqualificadas as referências ao passado 
e as esperanças utópicas, o desejo de afirmar unicamente 
o que existe.

Adaptados, indivíduos e instituições compartilham 
concepções naturalizadas sobre a realidade e crenças oni-
potentes sobre ciência e tecnologia, expressam interesses 
individuais e corporativos na luta por poder econômico e 
político, fazem prevalecer a competição entre pares no lu-
gar da colaboração, consideram a crítica como insensata.

Adaptação, ajustamento, adequação são metas que as-
sinalam a avaliação como instrumento de um poder que 
produz e reproduz, no campo do conhecimento científico, 
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uma ordem e sua legitimação. Essa ordem, por sua vez, é 
responsável por efeitos específicos na esfera acadêmica, 
modelando, junto às formas da investigação e sua divulga-
ção, atitudes e condutas dos pesquisadores e estudantes.

Razão instrumental e crise de valores. Atitudes e con-
dutas, tais como aquelas que Maria Sylvia de Carvalho 
Franco apontava, em 1988, como incompatíveis com a 
ética da pesquisa, tornaram-se, até certo ponto, comuns, 
corriqueiras, na medida em que o sistema de avaliação foi 
se consolidando.

A naturalização de certas práticas que visam atender 
aos critérios de avaliação, desde uma perspectiva exte-
rior e alheia ao processo de construção do conhecimento, 
sugere, contundentemente em algumas esferas, como as 
ciências humanas e sociais, uma crise de valores.

Na base dessa crise que atinge a formação dos es-
tudantes e pesquisadores está, segundo Silva (2002), o 
vazio deixado pela esperança, frustrada, de conquista de 
emancipação e liberdade depositada no desenvolvimento 
científico e tecnológico, na modernidade.

O modelo desse desenvolvimento científico e tecno-
lógico requereu, por um lado, a identificação de racio-
nalidade e manipulação, em que à atividade da razão 
corresponde a passividade da natureza ou de um mundo 
de objetos e coisas dos quais se retirou a força ou a alma. 
Ou seja, o desejo de domínio introduz o desencantamento 
da natureza e das coisas. O modelo objetivista triunfou 
na teoria da ciência como único possível não porque seja 
o único racional, mas porque é o único em que a razão se 
mostra produtiva, isto é, manipuladora: conhecer é saber 
fazer, afirma Silva (1997).

Por outro, gerou o desequilíbrio entre a razão como 
meio de criação de instrumentos científicos e tecnoló-
gicos voltados para o aperfeiçoamento da civilização e a 
razão como trabalho de discernimento e estabelecimento 
das finalidades às quais os meios deveriam servir. Trata-
se da separação entre meios e fins, entre a racionalidade 
instrumental e a racionalidade prática, em que a preva-
lência da razão instrumental expulsa a dimensão subje-
tiva em que se decidem os fins a serem perseguidos no 
plano individual e coletivo. Como explica Silva (2002):

a separação entre meios e fins, que na origem ti-
nha o propósito de permitir a articulação das duas 

instâncias [teórica e prática] na unidade da razão, 
tornou-se isolamento e uma desconexão total e ab-
soluta entre meios e fins, o que tende a fazer da ra-
cionalidade técnica e instrumental uma força cega, 
empenhada numa trajetória que acabou por fazer 
de si própria a única referência de percurso. (p. 20)

A crise do sentido e do valor da atividade acadêmica 
está, certamente, referida a esse quadro mais amplo em 
que a razão instrumental prevalece e em que a avaliação se 
instala como potente dispositivo de objetivação reificadora 
do saber, das instituições e dos pesquisadores. Parafrase-
ando Silva (1997), mais uma vez, a avaliação como peça 
exemplar da razão instrumental promove a alienação dos 
pesquisadores em seus produtos, colocando-se, muitas ve-
zes, como finalidade última e principal de suas ações: nesse 
caso, a produção é o inverso da atividade livre.

O ideário produtivista é indissociável da racionalidade 
técnica e ambos estão implicados na coisificação do tra-
balho acadêmico e de seus atores.

Apenas a presença autorreflexiva de sujeitos é capaz 
de mediar a combinação de meios e fins, fazer a crítica 
dos ideais externos8 e resistir à imposição de uma visão 
única e naturalizada do campo do conhecimento.

Em contrapartida, a expulsão da subjetividade permi-
te a aplicação do modelo instrumental na apreciação da 
ciência e da vida acadêmica, reduzindo essa apreciação à 
medida e a atividade acadêmica aos seus produtos.

O paradigma objetivo e matemático, que serviu e ser-
ve ao progresso das ciências e tecnologias instrumentais, 
é o mesmo que sustenta o modelo de avaliação.

É preciso retomar e expandir a análise das caracterís-
ticas desse modelo, algumas já citadas na discussão sobre 
produtivismo, agora buscando explicitar parte de seus 
efeitos em geral e, particularmente, nas ciências humanas 
e sociais, bem como suas conexões com a crise de sentido 
e de valores que atravessa essas regiões do saber.

A apreensão estatística, quantitativa, da ciência ele-
geu as publicações como unidades principais, quase úni-
cas, de medida.

Dessa escolha decorrem questões com as quais a cien-
tometria9 vem se havendo desde meados dos anos 60 do 
século XX, e suas soluções e crenças ganham ancoragem 
nos organismos de avaliação científica e no mundo aca-
dêmico.



86   Revista Adusp   novembro 2019 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

Embora, como afirma Ortiz (2008), os 
estatísticos saibam que correlação é 
diferente de relação, os avaliadores 
insistem que a relação entre 
quantidade e qualidade é revelada 
na correlação entre os bons cientistas 
e sua prolixidade. A qualidade não 
possui individualidade

O grande crescimento do número de publicações — artigos 
e periódicos —, em parte induzido pelos próprios mecanismos 
de avaliação, traz o risco de fragmentação e conflito no inte-
rior da ciência, o problema de orientação num universo em 
que a informação disponível se torna excessiva e, ainda, a ne-
cessidade de aferir a qualidade por meio da quantidade.

No entanto, como aponta Ortiz (2008), as críticas ao 
sistema de medição da ciência são interpretadas como 
dificuldades técnicas, o que permite manter a crença no 
sistema enquanto se busca consertar a técnica.

Nessa direção, a citação e o impacto somam-se à con-
tagem de produtos, pretendendo alcançar a qualidade por 
meio de um dispositivo quantitativo ou estatístico. Ao mes-
mo tempo, a citação como critério permite a divisão entre 
elite e massa de produtores científicos: os melhores são mais 
citados e os mais citados, automaticamente, são os melho-
res. E uma classificação das revistas e periódicos em função 
do seu uso, em que os pesquisadores mais citados publicam, 
reforçando o prestígio e a autoridade de ambos (Ortiz, 2008).

Ao imperativo de publicar bastante, muito, inten-
samente, soma-se aquele de publicar em determinadas 
revistas científicas e alcançar visibilidade deduzida do 
número de citações.

Embora, como afirma Ortiz (2008), os estatísticos saibam 
que correlação é diferente de relação, os avaliadores insistem 
que a relação entre quantidade e qualidade é revelada na cor-
relação entre os bons cientistas e sua prolixidade. Duas conse-
quências desse tipo de correlação são indicadas pelo autor:

Em nenhum momento, as contribuições são consi-
deradas nelas mesmas, a qualidade não possui in-

dividualidade, é suficiente agrupá-la através de sua 
manifestação numérica. A análise pressupõe ainda a 
unicidade da ciência, ela é um sistema no qual todas 
as disciplinas encontram-se niveladas. (p. 152)

A demanda por uma avaliação qualitativa, presente 
como tendência no debate desencadeado pela lista dos im-
produtivos, considerando a pluralidade de atividades, rit-
mos e áreas do conhecimento, não pode ser contemplada 
pelo sistema organizado pela cientometria porque seu 
caráter numérico, estatístico, precisa da unicidade da ci-
ência para chegar à classificação que serve aos propósitos 
de distribuição de verbas, reconhecimento e prestígio.

Esse sistema permite, por exemplo, ao parecerista de 
uma agência de fomento, em qualquer área de pesquisa, 
concluir que a produção de um colega não é adequada 
ou suficiente para obter o auxílio pleiteado, sem que esse 
parecerista tenha lido uma linha sequer das publicações 
do colega em julgamento: basta ver quanto e onde ele pu-
blicou e comparar com a média da área.

A crise do sentido e valor da atividade 
acadêmica, especialmente em setores das 
ciências humanas e sociais não alinhados 
ao paradigma instrumental, ganha traços 
dramáticos quando a adequação se 
materializa em condutas  e atitudes que 
traem a autonomia e a liberdade 

O nivelamento das áreas, na medida em que não cor-
responde à realidade das práticas de pesquisa que for-
mam um território plural, controvertido e diverso, só 
pode aparecer como resultado da pressão exercida pelo 
sistema de avaliação e da adaptação dos pesquisadores e 
suas instituições a essas pressões.

A crise do sentido e do valor da atividade acadêmica, es-
pecialmente em setores das ciências humanas e sociais não 
alinhados ao paradigma instrumental, mas não exclusiva-
mente aí, ganha contornos dramáticos quando a adequação 
se materializa em condutas e atitudes que traem a autono-
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mia e a liberdade que assinalam a presença de sujeitos.
Efeitos da adaptação ao sistema de avaliação têm sido 

denunciados, ao mesmo tempo em que se naturalizam 
comportamentos hiperadaptados.

Pode ser útil apontar alguns desses efeitos à guisa de 
conclusão dessas anotações.

A temporalidade do trabalho acadêmico sofre uma 
aceleração que acompanha a faina produtivista que ema-
na das diretrizes avaliativas.

Ao elenco de condutas rasas de apropriação e divulga-
ção de ideias que Maria Sylvia de Carvalho Franco (1988) 
enunciou, vieram se agregar outras condutas, bem como, 
para alguns, a consciência de um mal-estar referido à vi-
vência dessa temporalidade acelerada.

Kastrup (2010) faz uma descrição atual desse fenôme-
no, em que a própria escrita mimetiza essa compulsão à 
produção e alguns de seus frutos nocivos.

Mas hoje não há apenas um valor conferido à produ-
ção escrita, ou mesmo uma política de estímulo à publi-
cação. Trata-se atualmente de um imperativo. É preciso 
produzir, produzir e produzir num ritmo, um determina-
do número de artigos por ano, em determinados perió-
dicos considerados qualificados, ou em livros com certos 
atributos, atendendo a certos percentuais, escrever al-
guns textos em coautoria com orientando etc. etc. Tudo 
deve perfazer um número determinado, que tem aumen-
tado nos últimos anos. Por outro lado, como revisores 
e pareceristas de periódicos, temos recebido, cada vez 
mais, um grande número de artigos que parecem inaca-
bados, com conclusões pouco amadurecidas e resultados 
desmembrados em mais de um texto, deixando escapar a 
noção de conjunto da investigação. Recebemos também 
muitos artigos sem relevância e sem qualquer contribui-
ção inovadora. Publica-se por publicar, porque é preciso 
bater uma meta, porque é imperativo, mesmo que não se 
tenha nada de relevante a dizer. (p. 172)

Acúmulo de tarefas às quais é necessário se dedicar 
de maneira dispersa e descontínua e um sentimento de 
estar constantemente em débito completam o quadro. É 
fácil concluir que tal regime não se mostra propício ao 
trabalho do pensamento. Para a concepção instrumental, 
no entanto, a escrita não necessariamente é ocasião do 
pensar, mas, possivelmente, tarefa técnica, relatório de 
algo já pronto em algum lugar alhures.

A corrida contra o tempo que caracteriza o produ-

tivismo, como assinalou Chaui (1989), é complementar 
ao isolamento, ao segredo. Essa observação, aparente-
mente contraditória, pois a avaliação está interessada 
na publicidade dos resultados de pesquisa, chama a 
atenção para um fato que o texto de Kastrup deixa 
entrever: publicar em função das metas quantitativas 
estabelecidas pelos avaliadores traz em si a perda do 
sentido da publicação como comunicação e oportuni-
dade de debate. O isolamento não é resultado da inten-
ção de esconder, do segredo, mas da falta de tempo e 
de interesse em ler o que os colegas escrevem. Assim, 
algumas linhas de investigação teóricas e/ou empíri-
cas ficam saturadas do mesmo e não avançam rumo 
ao aprofundamento de suas temáticas e nem criam um 
espaço de discussão fecundo.

A observação de que pouco se lê do muito que se pu-
blica, afinada com a identificação de número de citações 
e qualidade, compele os avaliadores a imaginar maneiras 
de superar esse problema. Uma delas consiste na orienta-
ção para que disciplinas de pós-graduação, artigos e pe-
riódicos contenham, sempre, bibliografia recente, numa 
certa porcentagem preestabelecida e padronizada.

A citação de bibliografia recente é uma exigência que 
embarca no dinamismo rápido e raso do consumo: a cada 
cinco anos é conveniente trocar as referências por outras 
novas, disponíveis no mercado de publicações. A adaptação 
a essa exigência, no caso das ciências sociais e humanas, 
pode redundar no abandono de autores clássicos e na ade-
são a discursos que pregam a obsolescência de tudo aquilo 
que não foi pesquisado ou escrito nos últimos cinco anos.

A citação é sinal da visibilidade que transfere reconhe-
cimento e autoridade ao pesquisador que precisa colocar-
se apropriadamente nas revistas e bancos de dados cien-
tíficos. Como mostra Ortiz (2008), “o valor, autoridade 
científica, fundamento do campo, é definido e articulado 
a uma cadeia de eventos: excelência – reconhecimento – 
visibilidade – citações – idioma” (p. 163).

Colocar-se adequadamente implica a manutenção da 
produção em certos patamares quantitativos que, apesar 
de algumas variações em função das áreas, vêm subindo 
vertiginosamente. O culto à quantidade vem associado a 
condutas envolvendo arranjos em torno de coautorias, 
alguns meramente formais entre pares, outros impostos 
de maneira autoritária por quem tem poder.

Implica, também, a adoção de regimes padronizados 
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da linguagem e a prática de uma escrita esquemática e 
simplificada: ao desencantamento das coisas e do mun-
do corresponde uma escrita desencantada, reduzida à 
impessoalidade da linguagem que se pretende neutra 
política e ideologicamente. E, mais recentemente, impli-
ca, ainda, a adoção do inglês como língua universal para 
a comunicação científica e a necessidade de publicar em 
revistas estrangeiras.

Esses poucos exemplos de condutas adaptadas ao sis-
tema de avaliação indicam como ela tornou-se uma fina-
lidade em si mesma, especialmente no caso das áreas em 
que a fecundidade e a natureza compreensiva das investi-
gações se mostram avessas a uma tradução quantitativa e 
à padronização das formas e dos meios de sua construção 
e comunicação.

Aceitar as regras do jogo da adaptação, mesmo em 
nome da sobrevivência e salvaguarda dessas áreas e suas 
instituições, significa render-se à anulação das diferen-
ças e escolhas que as justificam e legitimam e expressa 
a predisposição ao controle heterônomo das práticas de 
ensino e pesquisa.

Se a adaptação — publish or perish — apresenta-se, nos 
planos político e ideológico, como via única do trabalho 
intelectual e científico, cabe fazer-lhe a crítica, reconhe-
cendo e compreendendo seu caráter de prática humana 
engendrada social e historicamente e opondo-lhe resis-
tência pela busca autônoma e livre do saber e seus fins.

Notas
1 Publicado originalmente na revista Psicologia USP, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, v. 22, n. 2, 2011: 315-334. Agradeci-

mentos: Fábio de Oliveira, Ianni Regia Scarcelli, Leny Sato, Maria Cristina Kupfer, Maria Júlia Kóvacs, Paulo Albertini e Tatiana Freitas Stockler 
das Neves. Nota do Editor. O texto da presente versão sofreu alterações pontuais, sempre de estilo, em relação ao original.
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7  Renato Mezan disse, certa ocasião, que atualmente esse modelo tornou-se “publish and perish”.
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O culto à quantidade implica também 
a adoção de regimes padronizados 
da linguagem e a prática de escrita 
esquemática e simplificada: uma escrita 
desencantada, reduzida à impessoalidade 
daquela linguagem que se pretende 
neutra política e ideologicamente
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pansão. Suas ideias e proposições metodológicas fundamentam os sistemas de avaliação acadêmica. Para uma análise de sua constituição social e 
histórica, ver Ortiz (2008).
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o sistemA de AvAliAção 
centrAlizAdA dA usp: 

AvivAndo nossA memóriA
Marlene Guirado1

Parecemos “esquecidos” de que 
o modo como estamos sendo 
avaliados foi instituído há não 
mais que três anos, não sem uma 
densa e tensa oposição daqueles 
que se organizam em associações 
como a Adusp ou mesmo em 
comissões ou mobilizações nas 
unidades. O presente texto visa 
a retomar esses mo(vi)mentos 
de luta, suas finalidades e o 
rebatimento sofrido, para que 
avivemos nossa memória em 
torno de como se produziu uma 
espécie de naturalização de 
procedimentos burocráticos que 
são uma viciada dominação

Publicação de 2018 que 
procura desconstruir 
o discurso da Reitoria 
da USP pró-avaliação 
ultracentralizada 
(https://bit.ly/2N8XuWS)
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Quem viveu ou viu, nos mea-
dos de abril de 2019, o alvo-
roço em torno do preenchi-

mento do Formulário de Avaliação 
Docente da Câmara de Avaliação Do-
cente (CAD) nota um empenho em 
apresentar-se como candidato a ter 
aprovada sua condição de docente 
desta Universidade.

De certo modo, parecemos cum-
prir uma tarefa que “faz parte” de 
nossas obrigações acadêmicas. Pa-
recemos “esquecidos” de que o mo-
do como estamos sendo avaliados 
foi instituído recentemente, há não 
mais que três anos, não sem uma 
densa e tensa oposição daqueles que 
se organizam em associações como 
a Adusp e mesmo em comissões de 
representantes oficiais de docentes, 
ou mobilizações no interior das uni-
dades, envolvendo alunos e funcio-
nários.

O presente texto visa a retomar, 
brevemente, esses mo(vi)mentos de 
luta, suas finalidades e o rebatimen-
to sofrido. Tudo para que avivemos 
nossa memória em torno de como 
se produziu uma espécie de natura-
lização de procedimentos burocrá-
ticos que nada mais são do que uma 
viciada dominação, uma reprodu-
ção de divisões no poder, pelas quais 
alienamos nossa palavra social nos 
grupos que decidem e nos ocupamos 
de cumprir o que foi aprovado em 
outras instâncias, que não aquelas 
de nossas ações cotidianas. A orques-
tração, nesses casos, é tão bem-feita 
que, na execução que nos é cabida, 
sentimos as pressões normativas, 
também decididas pelos grupos de 
comando, mas estamos completa-
mente amarrados na estratégia de 
poder em que a organização se torna 

um fim em si mesma. Objetivos e 
alvos, de lá e de cá, das instâncias 
de decisão e daquelas de execução, 
desaparecem em sua especificidade; 
no nosso caso, de sermos uma Insti-
tuição de Ensino Pública, e não uma 
instituição jurídica de acolhimento, 
um partido político, ou uma organi-
zação de produção imediatamente 
econômica, entre outras.

Ao ocuparmos assentos nessa bi-
partição do poder institucional, há 
fortes tendências a chegar no con-
texto atual, em que apenas obedece-
mos e cumprimos, sem outra saída, 
as exigências de fazer projetos para 
o quinquênio de nossa docência, pre-
enchendo formulários de avaliação 
com prazos de entrega delimitados.

Cabe ressaltar que essa compre-
ensão do processo como um exer-
cício característico das burocracias 
organizacionais supõe sempre que a 
submissão a ele não se faz se não em 
meio a movimentos de resistência 
em/por alguns polos do tecido so-
cial/institucional da Universidade, 
como enunciamos acima. Historica-
mente, no entanto, quando os gru-
pos de domínio têm a inserção e a 
criação pelo topo da hierarquia uni-
versitária, tal resistência se recolhe a 
um lugar potencialmente resgatável, 
mais além e à frente, para outras in-
vestidas de oposição.

De modo pontual, retomamos 
agora, exemplarmente, a oposição ao 
Sistema de Avaliação Centralizada, 
que se fez por ocasião do debate de 
6 de junho de 2016, no auditório da 
Aucani, organizada por alguns repre-
sentantes das categorias docentes 
junto ao Conselho Universitário (Co). 
A mesa foi composta por dois repre-
sentantes da (super)comissão insti-

tuída pela Reitoria para “analisar e 
propor alterações estatutárias e regi-
mentais”, Ricardo Terra e Maria Pau-
la Dallari Bucci; a Diretoria da Adusp; 
e representantes de livres-docentes e 
doutores no Co. Para avivar a memó-
ria, faremos uma descrição do con-
texto em que tudo aconteceu.

O GT-AD liderado por 
Ricardo Terra pretendia 
transformar a USP em 
território privatizável, a 
serviço dos interesses de 
empresas, tanto no nível 
da formação quanto da 
pesquisa, em detrimento 
da sua autonomia no 
ensino, na pesquisa e na 
produção de conhecimento

Em verdade, desde a entrevista 
do então reitor, M.A. Zago, à revis-
ta Veja em 2014, os dados estavam 
lançados para o que acontece hoje. 
Cercou-se de uma série de manobras 
político-administrativas com adesão 
de um Co, em sua maioria, cooptado 
por ele. No plano discreto dos atos 
administrativos, criou o Grupo de 
Trabalho Atividade Docente (GT-AD) 
liderado por Terra, para otimizar o 
desempenho da USP no ranking ins-
titucional. Assim, concretizar-se-iam 
suas pretensões de transformar a 
USP num território privatizável, a 
serviço dos interesses de empresas e 
da economia, tanto no nível da for-
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mação quanto da pesquisa. E isso em 
detrimento do que tanto queríamos 
preservar: sua autonomia na produ-
ção do conhecimento, pelo ensino, 
pesquisa e extensão.

Na esteira desse discurso tecni-
cista revestido de justa naturalida-
de, o citado GT-AD apresenta, em 
agosto de 2015, seu relatório final 
que propôs, entre outros dispara-
tes, avaliação quinquenal de todos 
os docentes e ingresso na USP ex-
clusivamente em Regime de Tempo 
Parcial (RTP) e não mais em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP). Propostas rejeita-
das in totum por várias congregações 
e departamentos (vide Revista Adusp 
58, p. 79-86).

Sem alarde, Zago substitui então 
o malogrado GT-AD pela “superco-
missão”, reaproveitando Terra e in-
cluindo no grupo, além da procura-
dora-geral Maria Paula, diretores de 
unidades como a FEA e a FMRP. A 
proposta de avaliação quinquenal a 
cargo de comissões centralizadas é 
mantida. E o emblemático debate de 
6 de junho de 2016 já mostrou a ten-
dência do jogo de forças no cenário 
uspiano: munidas da visão de uni-
versidade pública, as forças de opo-
sição, que vinham se constituindo 
desde a greve de 2014, apresentaram 
argumentos suficientes para que a 
Reitoria retirasse ou reorientasse a 
sua proposta (vide Revista Adusp 59, 
p. 53-72).

Os encaminhamentos dados pela 
comissão nomeada por Zago, no en-
tanto, ativeram-se à orientação do 
reitor, levaram apenas à ratificação 
de seus próprios projetos e, no final 
daquele ano, instituíam-se formal-
mente, como decisão do Co, a Câma-

ra de Avaliação Institucional (CAI) 
e a Câmara de Atividades Docentes 
(CAD), organizadas sob a Comissão 
Permanente de Avaliação (CPA). Ga-
nhou, no tapete institucional, a qua-
dratura da proposta Zago/Terra.

De lá para cá, parece que fomos 
engolidos pelo cotidiano das aulas e 
das obrigações com trabalhos de pes-
quisa, bem como com as publicações 
e exigências de produção intelectual. 
Ainda: uma certa naturalidade ins-
taurou-se na prática de avaliação.

Nem a divulgação pela Adusp 
do “confidencial” contrato com a 
McKinsey desfez o efeito de natura-
lização que já se abatia sobre as reais 
intenções das direções superiores. O 
que ali se anuncia é que todo o pro-
cesso iniciado em 2016 era já resul-
tado de um estudo encomendado por 
Zago a uma agência estrangeira de 
planejamentos estratégicos. Estudo 
“secreto”, por agência privada, com 
interesses privatistas no escopo de 
seus objetivos...

É assim que, em 2018, como anun-
cia uma edição especial do Jornal da 
USP intitulada “Avaliar para Evoluir”, 
um “Novo sistema de avaliação ins-
titucional [que] prioriza projeto aca-
dêmico” materializa esse estado de 
coisas. Só para iniciar a descrição da 
cena político-burocrática das práticas 
institucionais da Universidade: a capa 
do jornal é um desenho que aparenta 
ser o interior de uma máquina, dessas 
de produção, sendo que não há qual-
quer menção ao que seria o seu obje-
to particular, por ser uma instituição 
de ensino. Alunos não são represen-
tados. Tudo indica ser uma máquina 
constituída por instâncias avaliativas 
que não definem o quê, o para quê e 
o para quem avaliam. Per-versão na di-

reção da demanda, que deveria vir da 
base, da relação básica da instituição, 
aquela do professor com seus alunos 
e de ambos, no exercício de seus luga-
res, com a sociedade.

Discurso sem contexto e sem histó-
ria: a naturalização do dispositivo 
de avaliação. Logo de início, o docu-
mento fala do instante e da instância 
de criação das Câmaras de Avaliação: 
a aprovação no Co de novembro de 
2016! Solene, passa por cima das re-
sistências concretas a esse dispositivo 
que, assim, desaparecem da “história 
oficial”.  Sem qualquer menção aos 
objetivos das avaliações ou à sua re-
lação com as finalidades da formação 
universitária, o texto traz a caracte-
rização do elenco, as atribuições das 
comissões constitutivas do processo 
avaliativo, a delimitação de prazos de 
entrega e a comissão “julgadora da 
qualidade” dos relatórios de atividade 
e dos projetos. E, naquilo que parece 
apenas uma descrição, podemos iden-
tificar o jogo de poder, de cima para 
baixo, sem previsão de retorno, na 
potência avaliativa. Veja-se.

A composição: vice-reitor na pre-
sidência, pró-reitores, membros da 
Comissão de Atividades Acadêmicas 
(CAA) constituída por membros do 
Co, presidentes e vice-presidentes 
da CAI e da CAD, presidente da CERT, 
um representante discente de gradu-
ação e um de pós-graduação.

As atribuições, em síntese: (a) a 
CPA planeja, orienta e aprova (relató-
rios periódicos, propostas normati-
vas de outras instâncias, progressões 
especiais de carreira); (b) à CPA cabe 
coordenar os processos de avaliação do-
cente e institucional na USP; (c) CAI e 
CAD devem propor diretrizes e calendá-
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rios de avaliação, normatizar a atividade 
institucional e de docência e decidir so-
bre sua suficiência.

Como se pode notar, o engenho 
produtor das balizas de avaliação es-
tá aqui; mais que isto, está o poder 
de dizer o que é ou não considerado 
suficiente como produção das unida-
des, departamentos e dos docentes 
que fazem o dia a dia da Universida-
de, nas salas de aula e nos projetos 
de trabalho de pesquisa e extensão: 
aquilo que faz a universidade ser 
uma instituição de formação e de 
retornos à comunidade, sua relação 
básica de produção.

Ora, não está nomeado o tipo de 
universidade a que nos dirigimos e 
que nos dirigirá daqui a cinco anos, 
mas é bem possível depreender, 
pelos sinais todos mostrados na re-
dação: (a) que nos distanciamos da 
autonomia e nos aproximamos da 
heteronomia, (b) que cedemos a ins-
tâncias centrais a oportunidade de 
decidir o modo como queremos en-
sinar, pesquisar e estender o âmbito 
de ação acadêmica para fora dos mu-
ros universitários e para a cultura, 
e (c) passamos a produzir alienados 
de nossa “palavra social”, com me-
tas que, desde o começo, não mais 
nos pertencem. Afinal, CAI e CAD é 
que propõem diretrizes e apoiam o 
desenvolvimento de projetos que, 
posteriormente, avaliam, arrogando-
se, ainda, o direito de vetar. Faz-se, 
assim, o “direito natural” de editar 
normas, aprovar protocolos de com-
promisso de departamentos e insti-
tutos, bem como aqueles dos docen-
tes (que já teriam de fazer relatórios 
de atividades orientados pela CAD 
que orientou os departamentos a co-
mo fazê-los).

É assim que alienamos nossa ca-
pacidade de pensar e propor qual-
quer coisa. Nossos projetos são for-
jados no formato de roteiros e for-
mulários. Se não seguirmos as exi-
gências seremos “reprovados” por 
não correspondermos à política de 
pessoal docente da Universidade que 
não decidimos ter!

É assim que nos vemos enreda-
dos em práticas disciplinares, com 
prazos, modelos, metas e, sobretudo, 
indicadores quantitativos, distancia-
dos da (e até em oposição à) criação. 
Acostumamo-nos, enquanto lemos 
o tal documento, a andar nos limites 
de uma roda, defrontando-nos a todo 
momento com as mesmas palavras 
como se definissem ações que nunca 
se definem de fato. Só sabemos que 
em outro lugar se diz o que e como 
devemos fazer para sermos avaliados 
por quem o exerce (esse outro lugar) 
e que poderemos ser reprovados e 
obrigados a assinar um protocolo de 
compromisso, onde confirmamos que, 
enfim, “faremos corretamente” o que 
nos exigem. Compulsoriamente, obe-
deceremos. Ao chegar a esse ponto (se 
já não o tivermos atingido “de primei-
ra”), teríamos, segundo o documento, 
ampliado nossa autonomia, pelo prê-
mio de podermos dispensar nossos 
departamentos e unidades de novas 
submissões às CAs. Gradativamente, é 
claro, e “ao juízo da CP” (p. 5).

Os controles que recaem sobre a 
cabeça do docente se iniciam pela 
exigência de preencher um formu-
lário encontrado em um sistema 
eletrônico, elaborado com erros 
gramaticais. O presidente da CAD 
faz recomendações iniciais: que to-
dos os docentes façam seu projeto 
acadêmico de acordo com os obje-

tivos do Departamento e da Unida-
de, tomando conhecimento das metas 
e dos indicadores quantitativos que 
acabarão por definir o “perfil docente” 
a que ele deve corresponder, porque 
será avaliado desde o seu departa-
mento até a CAD.

Ainda: o ciclo implica avaliação 
externa, por pares que não os da 
USP. A avaliação docente será refe-
rência para a progressão na carreira. 
É nesse contexto que, pela primeira 
vez, surgem os alunos!!! São referi-
dos como um fator a mais na avalia-
ção... dos professores! Como se vê, o 
professor é o lugar institucional de 
densidade e tensão máximas.

Sigamos. A definição de resulta-
do satisfatório supõe que o relatório 
do professor demonstre aderência ao 
perfil docente, para que ele possa pro-
gredir horizontalmente e isso levar 
a um acréscimo salarial. Mesmo que 
não se garanta a disponibilidade or-
çamentária para tal progressão! É: a 
recompensa pode não vir...

Podemos pensar que ou 
bem se concorda com os 
desígnios da CAD ou bem 
se perde o cargo. Que dizer 
disso? No mínimo, que a 
Universidade é reconhecida 
como instituição 
burocrático-administrativa. 
Apertem os cintos porque 
isto aqui não é mais uma 
instituição de ensino!
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Se o resultado for insatisfatório, 
no entanto, todas as decorrências 
previstas serão implementadas: o 
docente terá que firmar protocolo de 
compromisso e cumprir as metas que a 
avaliação indicar. Por no máximo três 
anos, esse protocolo estará vigendo e 
o docente deverá apresentar, então, 
“relatório demonstrando o cumpri-
mento das metas estipuladas [...] ou a 
CAD propõe à Reitoria a instauração 
de processo administrativo. O docente 
que não concordar com o resultado 
de sua avaliação poderá apresentar 
recurso à CAD” (pag. 8). E se põe a 
raposa para cuidar do galinheiro. 
Considerando que os grifos são do 
próprio documento, podemos pen-
sar que ou bem se concorda com os 
desígnios da CAD ou bem se perde o 
cargo; e tudo parece ocorrer, correr e 
recorrer, na esfera administrativa!!!2

Que dizer disso? No mínimo, que 
a Universidade, definitivamente, 
é reconhecida, com legitimidade e 
naturalidade, como uma instituição 
burocrático-administrativa. Apertem 
os cintos porque isto aqui não é mais 
uma instituição de ensino! Talvez 
possa ser concebida como instituição 
de pesquisa acadêmica, como vere-
mos à frente, se mantiver contratos 
com empresas privadas. E, para is-
so, já está dando suas carteiradas de 
administração empresarial. Essa é a 
evolução que querem as direções (in)
competentes? Tudo indica que sim!

Quem vai financiar a USP? Esse ca-
rimbo de privatização ficou claro no 
“Relatório McKinsey”, que já traçava 
o desenho da Universidade em mol-
des muito distantes da universidade 
pública que nós batalhamos tanto 
para construir e garantir. Matéria 

da revista Veja, no início de julho de 
2018, corrobora esse alvo, trazendo a 
“Universidade Nova” desenhada des-
de o início da gestão Zago. O título é 
“SOS USP” e a matéria reúne 10 pon-
tos de propostas para o salvamento 
da universidade. Entrevistados de di-
ferentes cursos e cargos, quase todos 
adeptos das políticas reitorais, fazem 
sugestões. O primeiro ponto está re-
lacionado à avaliação de docentes: 
chegar a escalonamentos e medidas 
para estabelecer os “melhores, mais 
disciplinados e adequados” às exi-
gências das Câmaras de Avaliação. 
Esclarece-se o ponto-alvo da evo-
lução a que se propõe o documento 
“Avaliar para evoluir”.

Internacionalizar e firmar convê-
nios encontram-se intrinsecamente 
ligados ao que se entende por pro-
dutividade: o circuito é fechado em 
torno de índices quantitativos, pu-
blicações internacionais e projetos 
de associação a empreendimentos 
subsidiados por financiamentos ex-
ternos, de indústrias, bancos e fun-
dações privadas. O perfil docente 
da unidade/universidade vai exi-
gir iniciativas que garantam, cada 
vez mais, articulações que desobri-
guem os órgãos centrais de pagar 
por pesquisas, formação e extensão, 
cabendo-lhes apenas classificar os 
que, “por mérito”, este também de-
terminado pelo processo avaliativo, 
serão considerados produtivos (os 
que mais conseguirem subsídios ex-
ternos, provavelmente).

Alguns destaques da lógica dis-
cursiva da matéria de Veja:
• Justificar a contratação de profes-
sores voluntários, porque os docen-
tes têm saído da USP para ganhar 
salários mais altos fora.

• Comparar a USP a universidades 
americanas sobretudo, no tocante 
à solução das questões de parceria 
público/privado, desconsiderando 
a multiplicidade das diferenças de 
contexto (econômico, social, cultu-
ral, educacional) entre os dois países. 
Vale destacar que a mesma compa-
ração é o argumento “óbvio” (se dá 
certo lá, dará certo aqui) para outras 
propostas de arrecadação de verba 
extraordinária, tirando de cena o fa-
to de que seriam sobrepagamentos, 
uma vez que a USP já é garantida 
pelos impostos que pagamos como 
contribuintes. O raciocínio é o da 
legitimidade e naturalização da de-
sobrigação do Estado.
• Colocar os alunos (pela primeira 
vez citados) que, formados com su-
ficiência e já inseridos no mercado 
de trabalho (ex-alunos, portanto), 
devolveriam dinheiro para bancar 
alunos carentes, o sistema de cotas.
• Aumentar o valor-refeição, nos cin-
co estabelecimentos financiados pela 
universidade, sugerindo (sem o di-
zer expressamente) que os estudan-
tes, clientela-alvo da instituição, dão 
prejuízo.
• Fazer uma espécie de trato com em-
presas de construção que receberiam, 
por seu investimento, “diárias popu-
lares” a serem pagas pelos moradores, 
ou seja: os estudantes. E por quê? Pa-
ra evitar que obras faraônicas fiquem 
inacabadas (?!?!?!). Nada a ver com os 
estudantes, portanto. Aliás, ocluídos 
nessa parte da matéria.
• Cobrar mensalidades de alunos vin-
dos de escolas particulares.
• Cobrar estacionamento para com-
pensar gastos com segurança (?!?!?!).
• Tirar o Hospital Universitário do 
orçamento: a mais atrevida das me-
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didas visadas. Novamente, o polê-
mico Terra é quem a justifica: não 
seria responsabilidade da USP cuidar 
da saúde dos moradores do Butantã. 
Acrescentamos: como também não 
deve ser, por implicação lógica, o fa-
vorecimento do ensino e da pesquisa 
que vêm atrelados a essa prestação 
de serviço à comunidade...
• Por fim, desburocratizar os proces-
sos que atrapalhariam a “racionali-
dade das decisões”.

Para comentar este último item, 
nos estenderemos de forma a retomar 
todos os anteriores e aspectos funda-
mentais da discussão sobre avaliação 
docente. Estaria havendo uma con-
tradição entre essa preocupação com 
a burocracia da USP e os comentários 
analíticos que fizemos sobre as Câ-
maras de Avaliação? Não! Trata-se de 
dois modos diferentes de reconhecer 
na burocracia suas marcas de poder.

Para os entrevistados de Veja, há 
problemas burocráticos quando as 
deliberações, as centrais, têm que 
passar por várias instâncias de apro-
vação. Nisso, podemos apontar algu-
mas dissociações: os argumentos que 

sustentam a queixa contra a morosi-
dade dos procedimentos burocráti-
cos preservam-se apenas justapostos, 
sem oposição, aos da criação neces-
sária das Câmaras de Avaliação em 
diferentes níveis. Como se os termos 
não se implicassem mutuamente. Te-
mos certeza de que a conceituação 
de burocracia com que operamos as 
análises acima instaura uma estra-
tégia de pensamento que difere fun-
damentalmente desse senso comum. 
Ela está calcada na centralização de 
poder e alienação da palavra de gru-
pos de base, tendo como efeito a he-
teronomia — um “radar” que leva 
determinados grupos a atender os 
desígnios e demandas dos grupos de 
mando, a reconhecer a “naturalidade 
e legitimidade” de suas exigências e 
a desconhecer seu caráter instituído, 
que nada tem de natural.

Os discursos institucionais pri-
mam, no entanto, por apresentar es-
sas oposições negadas, esses reconhe-
cimentos fragmentários, na mesma 
prática social. Ao ponto de podermos 
nos perguntar: se um dos grandes en-
traves da universidade é a burocracia, 

para que complicar mais, seccionan-
do em diferentes instâncias avaliati-
vas? E a resposta não é simples. É pre-
ciso considerar a importância, para 
o conjunto das estratégias do poder 
(burocrático) universitário, de man-
ter a centralização das avaliações e 
a despossessão dos que fazem a base 
do ensino, em relação à direção da 
qualidade da formação, da pesquisa e 
extensão. E é daí que devem derivar 
as mais significativas ações de priva-
tização da universidade.

Pela análise dos escritos e das fa-
las desses que mais recentemente 
vêm governando a USP, em suas ges-
tões reitorais, defrontamo-nos com 
um verdadeiro discurso-arma que, 
apesar de não abater completamente 
as resistências nas práticas institu-
cionais como um todo, age por inti-
midação e por uma espécie de meta-
morfose social, em que uma coisa vai 
se transformando “naturalmente” 
em outra. Isto por conta de uma ló-
gica legitimadora de exigências que 
submetem, se não a todos, à grande 
maioria dos que fazemos o cotidiano 
desta universidade.

Notas
1  Marlene Guirado (mguirado@terra.com.br) é professora do Instituto de Psicologia da USP.
2  Para desdobramentos mais recentes da avaliação da CAD, vide https://bit.ly/324RapF.
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quAnto custA  
publicAr um Artigo?1

Guilherme Jeronymo2

Embora os artigos sejam uma das maneiras mais sim-
ples de fazer divulgar a ciência, seja por sua concisão 
e necessário encadeamento com outras pesquisas de 

sua área, seja pela facilidade com que aparecem em siste-
mas de busca, no modelo atual eles se tornam mercadoria3, 
gerando riqueza para editoras e acirrando desigualdades.

Ter uma revista pode ser um bom negócio, e há três 
modelos principais de publicação: as de submissão paga 
e acesso gratuito e as de submissão sem custos e acesso 
pago, além daquelas com submissão e acesso gratuitos, 

porém com maiores dificuldades para lidar com custos e 
atrair colaboradores. Em geral esses custos incidem ora so-
bre o pesquisador, ora sobre recursos públicos. A PlosOne, 
que publica trabalhos da área de saúde, química e biologia, 
cobra US$ 3 mil por publicação — R$ 12.360 ao câmbio de 
outubro de 2019. Outras, como a Nature, que cobra US$ 199 
por ano do assinante individual (quase R$ 820), são bastan-
te disputadas pelos cientistas que para elas escrevem.

A “terceira via”, de publicações sem fins lucrativos 
e sem custos para publicação, ainda se organiza. Uma 

A enorme pressão para que docentes 
universitários publiquem papers 
em revistas internacionais de alto 
impacto não leva em conta os custos 
geralmente altos de tal publicação 
— e portanto é contraditória com o 
poder aquisitivo da maior parte da 
categoria. Publicar um artigo numa 
revista de prestígio chega a custar 
US$ 5 mil (aproximadamente R$ 
20.600). No caso das universidades 
estaduais paulistas (USP, Unesp e 
Unicamp) os salários acumulam 
uma perda média de 15% desde 
2014. “Vaquinha produtivista” 
entre coautores e financiamento por 
agências e programas são alguns dos 
meios utilizados
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de suas maiores iniciativas, a rede social ResearchGate, 
passa, nos últimos meses, por uma série de notificações 
judiciais a quem publica em suas bases, com pedidos de 
indenização por parte das editoras em caso de artigos 
próximos ou presentes em seu acervo.

“Embora eu não concordasse, percebi que esse era o 
único caminho, senão eu seria massacrado. Usei isso como 
uma ferramenta profissional, o que me faz infeliz, pois não 
é esse o caminho da qualidade”. Assim o professor Cláudio 
Alvarenga de Oliveira, docente da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia (FMVZ) desde 1981, descreve sua 
relação com as publicações científicas. Na sua primeira 
década na USP, com sua área incipiente, não publicou um 
único artigo científico. Hoje, porém, Oliveira é líder de um 
grupo de pesquisa de Reprodução Animal e publica com 
orientandos da iniciação científica ao doutorado.

A publicação em revistas de alto nível tem grande 
peso no modelo produtivista de avaliação emanado da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes) e vigente na USP, que conta com adeptos 
obcecados em órgãos como a Comissão Especial de Regi-
mes de Trabalho (CERT). Contudo, não é simples atender 
a essa imposição. No país, muitas áreas não têm revistas 
avaliadas pela Capes com conceito “A”, e publicar fora 
incide em custos. É comum editoras exigirem tradução 
juramentada, cujos valores de referência para o sindicato 
da categoria estão em R$ 0,53 por palavra.

A editora Springer Nature, que publica trabalhos em 
áreas que vão da Física à Saúde, chega a cobrar US$ 5 mil 
(cerca de R$ 20.600) por publicação, em suas revistas de 
acesso aberto. A mesma editora também mantém revistas 
acessíveis somente para assinantes, como a Nature, que são 
bastante disputadas pelos cientistas. 

Nos últimos três anos, o professor Oliveira e seu grupo 
da FMVZ dispenderam cerca de US$ 5 mil, ao todo, pa-
ra publicar sete trabalhos. Entre as despesas, traduções 
“coercitivas”, revisões “altamente técnicas” e taxas de 
publicação propriamente ditas. Empregaram, para tanto, 
recursos bancados por agências de apoio à pesquisa, como 
Fapesp, Capes e CNPq, mas também tiveram de dividir 
parte dos custos de publicação entre os autores, ou “aquilo 
que já se tornou praxe entre autores e coautores: a famosa 
‘vaquinha produtivista’”, nas palavras do docente.

Um docente da área de saúde que prefere não ser iden-
tificado, por temer retaliações administrativas, vê um viés 

perigoso no modelo avaliatório fortemente calcado em 
publicações: “Usam-se metas semelhantes para áreas muito 
díspares, dificultando para os pesquisadores que não têm 
grande disponibilidade de recursos”. Seu grupo amargou 
uma dezena de negativas em revistas internacionais de elite 
nos últimos anos: “Estou em estágio probatório e a minha 
área é pouco desenvolvida no país. Há poucas revistas para 
enviar e ficamos em desvantagem com centros mais estabe-
lecidos, que detêm materiais de pesquisa e demais recursos 
para publicação em larga escala”, explica. A seu ver a pres-
são exercida sobre o pesquisador o força a adotar estratégias 
questionáveis, tais como dividir publicações com colegas por 
mera conveniência, ou publicar fora de sua área de origem, 
junto a campos de pesquisa mais estabelecidos. “Sou forçado 
a publicar em outra área, e por conta disso minha área nun-
ca cresce. Nota-se, em geral, que as áreas-fins, que são esco-
po dos cursos, conseguem mais recursos”, completa.

O grupo de pesquisa do professor Paolo Ricci, do De-
partamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH), gastou cerca de R$ 
10 mil em publicações, na sua maior parte cobertos por 
recursos da Fapesp.

Ricci considera o cenário internacional de publicações 
digno de preocupação, pois “a concentração em grandes 
editoras prejudica a divulgação dos artigos e torna o siste-
ma extremamente engessado”, e enxerga em alternativas 
de publicação e difusão sem custo, como o SciELO, um faci-
litador importante. O docente da FFLCH, que também atua 
como parecerista, destacou ainda um recente amadureci-
mento da área, que tem se tornado mais disputada, e vê de 
forma positiva esforços para publicações conjuntas, “desde 
que a parceria seja construída em cima de um projeto de 
pesquisa conjunto”.

O docente também aponta a melhora de qualidade 
dos periódicos nacionais. “Até cinco anos atrás eu diria 
que as revistas nacionais sofriam pela dificuldade em se 
organizar. Os pareceres demoravam, já tive artigo subme-
tido mas ‘perdido’ pelo editor e assim por diante. Como 
parecerista tenho observado uma mudança nas revistas 
nacionais. Até uns anos atrás recebia artigos ilegíveis, 
com problemas de organização, falta de consistência, até 
sem bibliografia. Hoje isso não acontece mais. Acredito 
que aqui foi fundamental o papel exercido pelo editor da 
revista, que filtra quais são os artigos ‘aceitáveis’ e que se 
encaixam no perfil da revista”.
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Paulo Cesar Sentelhas, docente da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) desde 1996, é um 
desses editores, e vê como os principais desafios em sua 
tarefa a seleção de bons artigos, “já que recebemos mui-
tas submissões, porém apenas uma parcela é de trabalhos 
relevantes — Scientia Agrícola, revista científica da qual 
sou editor-chefe, rejeita em média 90% dos trabalhos 
submetidos”, e a composição de um grupo de editores 
associados e revisores voluntários. “Às vezes chegamos a 
extremos de termos que convidar vinte a trinta revisores 
para conseguirmos obter um único parecer, que muitas 
vezes é de baixa qualidade. Portanto, o que vejo é uma 
falta de comprometimento com o sistema peer review”.

Sentelhas atua como revisor em cerca de vinte revistas 
nacionais e internacionais, além de fazer parte do grupo de 
editores de três revistas de sua área, que tem priorizado pu-
blicações sem custos, devido à falta de recursos. Nos últimos 
três anos apenas uma de suas publicações foi paga, ao custo 
de R$ 2 mil, coberto com verba da Fapesp.

O grupo de Mauricio Cherubin, igualmente professor 
da Esalq, passa por realidade diferente: investiu algo entre 
R$ 20 mil e R$ 25 mil na publicação de alguns artigos open 
access, traduções e revisões, na sua maioria financiados por 
projetos de pesquisas de colegas envolvidos nas publicações, 
recursos de pós-graduação e uma pequena parcela de recur-
sos pessoais. Em início de carreira, ele reclama da dificulda-
de de conseguir para seu núcleo bolsas de pós-doutorado, 
que ajudariam a aumentar a produção.

Cherubin também faz crítica ao modelo centrado em 
grandes editoras, que a seu ver impõe dificuldades de 
acesso, em razão dos custos envolvidos, e destaca a pres-
são das editoras contra a publicação de artigos em plata-
formas abertas. “Faço uso do Research Gate e inicialmen-
te meus artigos estavam disponíveis nesta plataforma, 
mas atualmente deixo disponível apenas aqueles de aces-
so aberto. É uma pena que o acesso aos artigos científicos 
seja inviável para uma pessoa que não esteja vinculada a 
uma instituição que pague por este acesso. Sem dúvida 
isso limita muito a difusão das informações”, diz. “Recebo 
constantemente e-mails de pesquisadores de diferentes 

partes do mundo que não têm acesso aos artigos, solici-
tando o compartilhamento das informações”.

No entender do professor Gabriel Landi, do Instituto de 
Física da USP, a cobrança direta aos pesquisadores apro-
funda desigualdades entre centros ricos e centros pobres e 
pode gerar distorções. Pesquisadores com acesso a maiores 
verbas publicam e ganham visibilidade, enquanto pes-
quisadores que dispõem de menores recursos financeiros 
eventualmente podem ver-se compelidos a se associar aos 
colegas que dispõem de maiores fundos para publicações. 
Para Landi, “isso não está certo” e precisa ser discutido. 
“Eu percebi o impacto disso, por exemplo, quando me pe-
guei refletindo se era melhor enviar um estudante a uma 
conferência ou publicar um novo artigo. No Brasil temos 
que lidar com essa dificuldade mais do que pesquisadores 
de países que investem mais em pesquisa, e temos, algu-
mas vezes, de escolher pelo custo, e não pela qualidade”.

Landi tem se mostrado um entusiasta por publicações 
alternativas: publicou 24 trabalhos nos últimos três anos, 
todos disponíveis no repositório arXiv, que cobra US$ 10 
por publicação (R$ 41). Ele também tem se engajado em 
alternativas que tentam garantir revisão por pares de 
alto nível sem abrir mão dos custos baixos para publica-
ção e nulos para acesso. Mesmo assim não tem escapado 
das publicações pagas. Quando conversou com a Revista 
Adusp, dois de seus trabalhos estavam para ser publicados 
em periódicos que exigem pagamento. Um deles, na re-
vista New Journal of Physics, financiado com recursos para 
publicação da Universidade de Belfast, à qual um dos 
colaboradores está vinculado. O outro, na revista Nature 
Quantum Information, que cobra US$ 2.500 (cerca de R$ 
10.300), teria seu custo dividido entre os pesquisadores.

A crítica de Landi estende-se às editoras, pois a seu 
ver “as revistas ganham milhões ao ano”, sem realmente 
dar um retorno à sociedade. “Outro dia tive de passar 
mais de uma hora procurando, com colegas e na Internet, 
um artigo de 1950, sobre física de matéria condensada e 
supercondutividade, pelo qual a editora queria me cobrar 
US$ 100 [R$ 412] pelo acesso. E no fim das contas, ele nem 
foi útil para mim!”

Notas
1  Uma versão preliminar deste texto foi publicada no site da Adusp em 13/11/2018: http://bit.ly/33t3Hnb
2  Guilherme Jeronymo (gjeronymo@gmail.com) é jornalista profissional. 
3  Em texto publicado nesta edição (p.59), Marcos Barbosa de Oliveira contesta a definição de “mercadoria” para artigos científicos publicados em revistas.




