6
Manifesto Acadêmico:
de uma Universidade Ocupada a uma Universidade Pública
Willem Halffman e Hans Radder

26
Processo de Bolonha e avaliação positivista da educação superior
Licínio C. Lima, Mário L. Neves de Azevedo e Afrânio Mendes Catani

46
Em busca da Liberdade nas Universidades, é tempo de dizer “não”
António Nóvoa

54
Avaliação irracional da pesquisa e eclipse da docência na USP
Marilena Chauí

66
Fraudes e plágios na ciência: a epidemia,
o tratamento moralizador e seu fracasso
Marcos Barbosa de Oliveira

79
O extermínio da criatividade e da inovação
Tibor Rabóczkay

83
A Universidade dos Especialistas
Jean Pierre Chauvin

94
Declaração de São Francisco sobre a Avaliação da Pesquisa:
introduzindo a ciência na avaliação da pesquisa
98
Regulação consolida Pós, mas avaliação
prejudica qualidade, diz João Ferreira
Pedro Estevam da Rocha Pomar

102
Critérios da avaliação Capes para Programas de Pós-Graduação
Bruno César Kawasaki

118
Sobre o Qualis Periódicos 2015-Filosofia e o risco de sepukku
Marco Zingano

124
Pressão, controle, olhar voltado ao mercado. Eis a USP
Paulo Hebmüller

132
“Está se instalando uma mentalidade mercantilista”
no mundo acadêmico, diz Thomaz Wood Júnior

DIRETORIA
César Augusto Minto, Kimi Aparecida Tomizaki, Elisabetta Santoro,
Rosângela Sarteschi, Heloísa Daruiz Borsari, Adriana Pedrosa Biscaia Tufaile,
Ivã Gurgel, Sérgio Paulo Amaral Souto, César Antunes de Freitas,
Annie Schmaltz Hsiou, Ozíride Manzoli Neto
Comissão Editorial
Áurea Maria Zöllner Ianni, Elenice Mouro Varanda, Elisabetta Santoro, Gladys Beatriz Barreyro,
Hélio Mitio Morishita, Jean Pierre Chauvin, Marcos Barbosa de Oliveira,
Maria Luisa Sandoval Schmidt, Pedro Paulo Chieffi, Tibor Rabóczkay
Editor: Pedro Estevam da Rocha Pomar
Assistente de redação: Rodrigo Neves
Ilustração de capa: Ohi
Editor de Arte: Luís Ricardo Câmara
Assistente de produção: Rogério Yamamoto
Secretaria: Alexandra Moretti e Aparecida de Fátima dos R. Paiva
Distribuição: Marcelo Chaves e Walter dos Anjos
Tiragem: 5.000 exemplares
Gráfica: Hawaii
Adusp - S. Sind.
Av. Prof. Almeida Prado, 1366
CEP 05508-070 - Cidade Universitária - São Paulo - SP
Internet: http://www.adusp.org.br • E-mail: imprensa@adusp.org.br
Telefone: (011) 3724-8900
A Revista Adusp é uma publicação quadrimestral da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo,
destinada aos associados. Os artigos assinados não refletem, necessariamente, o pensamento da Diretoria da entidade.
Contribuições inéditas poderão ser aceitas, após avaliação pela Comissão Editorial.

Desde

já, dizer não!

Esta edição temática sobre “Produtivismo Acadêmico” busca atualizar o leitor a respeito de um tema que,
infelizmente, se tornou familiar à Revista Adusp, mas que nem sempre foi possível abordar em todas as dimensões e implicações. Decidimos, a par da publicação de material inédito, republicar textos que não são recentes,
mas que consideramos relevantes na perspectiva de um tratamento minimamente sistemático (e incisivo) da
questão. Nossos enfáticos agradecimentos aos meios de quem nos tornamos devedores: as revistas Avaliação,
Krisis, Lusófona de Educação, Scientiae Studia e o SIBi-USP.
Vários dos trabalhos que agora publicamos revelam, ricamente, de que modo os irmãos siameses “Gestão
(empresarial) das Universidades” e “Produtivismo Acadêmico” espalharam-se pelo mundo — e como colonizaram totalmente a vida universitária. O “Manifesto Acadêmico” de autoria dos pesquisadores holandeses
Willem Halffman e Hans Radder, publicado originalmente em 2013, é um brilhante texto que decidimos traduzir, e que abre esta edição por diferentes motivos: sagacidade analítica, humor corrosivo, mas em especial o
saudável convite à rebelião das “ovelhas” contra o status quo. Há que reagir!
A conferência de António Nóvoa, pronunciada em 2014, converge com o trabalho de Halffman e Radder
não apenas no diagnóstico, mas também na saída proposta: “É tempo de dizer não”, de recusar, de reagir à intrusão da lógica mercantil-empresarial na vida universitária e nas ciências. Como não comparar Nóvoa, ex-reitor da Universidade de Lisboa, a destroçar em poucas linhas a tosca ideia de “universidade empreendedora”,
a seu congênere M.A. Zago, que se orgulha de presidir a organização RedEmprendia, factótum do banco Santander dedicado a “criar uma forte cultura de inovação e empreendedorismo nas comunidades universitárias”?
O Processo de Bolonha é objeto de criteriosa, aprofundada análise de Licínio C. Lima, Mário L. N. de
Azevedo e Afrânio M. Catani, em artigo de 2008 teimosamente atual. “Trata-se de [impor] um modelo institucional de feição gerencialista para as universidades, inspirado na atividade empresarial”, ao qual corresponde
um “paradigma dominante de avaliação contábil e gerencial, baseado numa epistemologia positivista, que é
justificado pelo papel atribuído à avaliação em termos de regulação da educação superior” (Nóvoa, que rejeita
a “europeização”, dá exemplos devastadores do modus operandi do Processo de Bolonha).
A contribuição de Marcos Barbosa de Oliveira consiste no seu rico estudo do mais ostensivo “efeito colateral” do produtivismo: a epidemia de fraudes e plágios na ciência. O autor aponta o fracasso do que chama de
“tratamento moralizador”; constata que a “relutância em enfrentar o problema do produtivismo como causa
da epidemia deve-se ao conflito que adviria com elementos do ideário neoliberal, incorporados às novas formas de administração das atividades científicas”; e conclui que para atacar as causas seria preciso adotar novas
modalidades de avaliação, nas quais predomine a qualidade, não a quantidade.
Temos ainda Marilena Chauí, a lembrar que a ciência se tornou força produtiva a serviço do capital, e a universidade transmutou-se em “organização”; João Ferreira de Oliveira e Thomas Wood Jr., a “avaliar a avaliação”, a apontar as contradições da Pós-Graduação brasileira; Bruno Kawasaki, a esquadrinhar os paradoxos do
sistema de avaliação da Capes; Marco Zingano, a devassar as distorções do Qualis Periódicos-Filosofia; Jean
Pierre Chauvin, Tibor Rabóczkay, Paulo Hebmüller, a discorrer sobre o produtivismo à la USP...
Boa leitura, e que estimule a resistência!
O Editor
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As universidades estão ocupadas pela gestão, um regime obcecado
por prestação de contas por meio de medições, competição crescente,
eficiência, “excelência” ... Uma visão alternativa para o futuro
acadêmico consiste numa universidade pública. Os autores sugerem
algumas medidas desafiadoras para que tal universidade se realize.
Entretanto, como a gestão parece insensível a argumentos, mudanças
só poderão ocorrer se os acadêmicos agirem. Por isso, eles exploram
algumas estratégias para uma renovação das políticas universitárias

A Universidade Ocupada
A universidade foi ocupada — e
não por estudantes que exigiam ter
voz (como nos anos 1960), mas desta vez pelos que se guiavam pelo Lobo de múltiplas cabeças da gestão.
O Lobo colonizou a academia com
um exército mercenário de administradores profissionais, armados com
planilhas, indicadores de produção e
procedimentos de auditoria, acompanhados pela ruidosa Marcha da
Excelência e da Eficiência. A gestão proclamou os acadêmicos como
seus inimigos internos: não se pode
confiar nos acadêmicos, portanto
eles têm de ser testados e monitorados, sob a ameaça constante de
reestruturação, rescisão e demissão.
Os acadêmicos se permitem ser colocados uns contra os outros como
ovelhas assustadas, obedientes, na
esperança de que assim fiquem em
melhor posição que seus colegas.
O Lobo faz uso dos mais absurdos
métodos para permanecer no controle, tais como fusões parciais ou
completas que são desperdício de

dinheiro, sistemas de contabilidade
cada vez mais minuciosos e, portanto, dispendiosos, e projetos para a
obtenção de prestígio que são extremamente caros.
Essa conquista parece dar certo e a exportação do conhecimento
da colônia recém-conquistada pode sempre crescer, entretanto internamente os problemas supuram.
Desse modo, enquanto indicadores
camuflados estão constantemente
ascendendo à estratosfera, o moral
do acadêmico na base da pirâmide
só diminui. O Lobo estoura uma
champanhe a cada nova pontuação
no ranking de Shangai, enquanto
a ovelha da universidade trabalha
desesperadamente até cair3 e a qualidade da “fábrica”4 de conhecimento está começando a tropeçar, conforme demonstrado por um grande
número de análises abrangentes e
completas5. Enquanto isso, a ovelha
se esforça para levar ao conhecimento do Lobo as anomalias absurdas
resultantes da ocupação, por meio
de um fluxo infinito de artigos de

opinião, lamentações, cartas urgentes e recursos. Em resposta, o Lobo
reduz tudo isso a meros incidentes,
faz pouco caso, tomando-os como
inevitáveis efeitos colaterais do progresso, ou simplesmente os ignora.
A ocupação pode ter configuração e intensidade diferentes em diferentes lugares, mas não pode ser
reduzida a alguns fenômenos isolados. Trata-se de um modelo bastante significativo e difundido, que
é aplicado em variados graus em diversas universidades localizadas em
muitos países. O fato de que pode
haver outros animais nos arredores
não torna a presença do Lobo menos significante ou ameaçadora.
Apesar de nosso relato e avaliação terem sido escritos a partir da
perspectiva de universidades holandesas, a essência de nossa exposição
(e muitos detalhes) também se aplica a outros países, especialmente na
Europa6. Mesmo que a ocupação
da gestão não seja tão avançada na
Holanda como é na Inglaterra (Holmwood 2011), ela já estabeleceu
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uma poderosa e continental cabeça
de ponte (De Boer, Enders e Schimank 2007). Para mostrar como esses desenvolvimentos são mais que
meros incidentes, a seguir listamos
seis processos críticos e seus excessos. Depois, então, analisaremos suas causas e vamos sugerir soluções7.
Mensurar para prestar contas
Sob a ocupação da gestão, os
cientistas são medidos em relação
uns aos outros com parâmetros infinitos e variáveis que mudam sem
cessar. Supõe-se que isso irá prestar contas a respeito de seu complexo trabalho para terceiros, fará
com que sua produtividade esteja de
acordo com as planilhas dos contadores. Nos Países Baixos, a mensuração da produtividade começa pelo
número de publicações; depois, de
publicações estrangeiras; em seguida, apenas aquelas em língua inglesa; daí em diante, vêm os artigos que
saem em periódicos de alto impacto;
e, por fim, as publicações frequentemente citadas (determinantes para
um elevado Índice h). Uma vez que
empregos e departamentos inteiros
dependem desses indicadores, todos dão o melhor de si para polir os
resultados, se necessário às custas
do conteúdo. Os acadêmicos ajudam seus colegas com citações, para
que haja um aumento no Índice h8,
e viajam para inúmeras conferências a fim de superar os outros no
quesito visibilidade, com excelentes apresentações de relações públicas. Com o intuito de aumentar seu
(despropositado) fator de impacto,
os periódicos exigem referências a
artigos neles publicados como prérequisito para publicação de artigos
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submetidos (Weingart 2005; American Society for Cell Biology et al.
2012; Vanclay 2012; Dijstelbloem et
al. 2013), enquanto os acadêmicos
fazem piadas cínicas a respeito da
“mínima unidade publicável”. Depois do colapso de cada indicador,
fabrica-se um novo e então o jogo
começa outra vez.
O problema não reside na inadequação técnica de um indicador em
particular, mas em seu regime de
fetichismo. O regime não se importa
com a elevada qualidade dos resultados, os quais não pode julgar, mas
preocupa-se com o desempenho: a
ilusão da excelência taticamente bem
pensada e lustrada de modo sagaz.
Esses indicadores mudaram fundamentalmente a própria ciência. Eles
ignoram e destroem a variedade de
formas de conhecimento e práticas
em diversos campos de estudo. O
que não é mensurável e comparável
não conta, é uma perda de energia e
deve, portanto, ser destruído. No jogo do indicador, um livro de quatrocentas páginas publicado pela Cambridge University Press dificilmente
conta, ou até mesmo não conta; um
artigo de três páginas conta. O sistema específico de publicações das
ciências naturais e da vida (ou de
uma parte delas) tem sido imposto
ao restante das ciências, mesmo onde ele não se encaixa.
O sistema de publicações científicas está agora quase arruinado:
vem desmoronando sob um fluxo
interminável de publicações inúteis, artigos editados que passam
por novas publicações “para um público diferente”, citações estratégicas e periódicos oportunistas ou
comerciais: um fluxo exponencial

de produção raramente lido. Um
pesquisador não vai fazer mais pela
sua carreira nessa fábrica de publicações (Halffman and Leydesdorff
2010; Abma 2013) lendo todos esses artigos, mas escrevendo quantos
sejam possíveis ou ao menos colocando seu nome neles — e achando
isso totalmente normal9.
Competição permanente sob
o pretexto de “qualidade”
Instituições são avaliadas contra
outras instituições, pesquisadores
competem uns com os outros por recursos, e universidades por estudantes. Isso leva a um estado de guerra
permanente entre todas as partes,
que destrói a estrutura social da universidade, mas que beneficia quem a
ocupa. Um pesquisador já não pode
mais apresentar com boa-fé a seus
colegas suas propostas de pesquisa,
porque eles podem se apropriar delas. Um instituto não pode de modo
algum demonstrar fraqueza, uma
vez que isso pode resultar em seu fechamento com o apoio de departamentos vizinhos. De todas as tarefas
do ambiente de trabalho acadêmico, lecionar é a menos apreciada e
tem de ser terceirizada sem demora,
permitindo assim que as pessoas se
concentrem na batalha pelo tão cobiçado dinheiro para pesquisa.
Essa competição é parte de uma
cultura da desconfiança que é explicitamente aplaudida e encorajada:
os funcionários da universidade são
suspeitos, surripiadores, parasitas.
Insinua-se que, se não forem constantemente ameaçados, eles nada
farão de útil. A forte motivação de
muitos acadêmicos que, a despeito
de todos esses absurdos, teimosa-
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mente perseveram, é rejeitada com
escárnio como não confiável.
Também se espera muito da disputa por alunos. A competição entre universidades e programas de
graduação, avaliados por meio de
auditorias e rankings, supostamente
melhora a qualidade da educação. O
estudante-consumidor, no entanto,
não opta por qualidade, porém mais
por uma imagem: uma vida estudantil mais atrativa ou instalações
requintadas. Por isso as universidades investem em restaurantes e instalações esportivas interessantes. E
se a universidade ou o programa de
graduação cresce (para deleite dos
administradores), a qualidade tende
a decrescer em vez de crescer, porque a infraestrutura das salas de aula, professores, métodos de ensino e
gestão não pode lidar com o fluxo10.
A situação de permanente competição e desconfiança arruína cada
impulso de organização e resistência coletiva por parte de professores
e pesquisadores que se opõem a
esse sistema. O pessoal descartável
é deixado em suspenso, de modo
oportunista, com contratos temporários, em geral com um apelo ao
seu senso de responsabilidade para
com os alunos. Horas-extras e insegurança em relação ao trabalho,
incluindo níveis de estresse acima
da média, tornaram-se a regra (Gill
2009). As universidades agora tendem a oferecer contratos acadêmicos kamikaze com quase 100% de
tarefas docentes, que com frequência abrangem muito mais trabalho
do que se é pago para fazer. A cenoura oferecida é a sugestão de um
emprego acadêmico mais permanente no futuro. À luz da acirrada
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disputa, isso só é viável para aqueles
que se “qualificam” ao obter resultados de pesquisa em seu tempo livre não remunerado. A defesa desse
sistema é a de que “ninguém é forçado a assinar um contrato desse”.
Uma injustiça estrutural é legitimada quando se torna uma escolha
individual: “Exploração? Você está
fazendo isso consigo mesmo”.
A promessa de maior
“eficiência”
Além da melhoria da qualidade,
a universidade gerencial também
reivindica o aumento de sua eficiência. Por esse motivo não precisamos disponibilizar mais recursos às
universidades; nós disponibilizamos
gestores que atrairão recursos extras por meio de maior eficiência,
sob a pressão da competição mútua.
A competição não apenas fará a
universidade melhor, mas também
mais barata — essa é a promessa.
Entretanto, na prática, a disputa
entre programas de graduação é por
comunicação esperta e projetos de
prestígio — os quais não são nem um
pouco baratos. Um livro hilariante
(Tuchman 2009) descreve a transferência de recursos de pesquisa para
projetos de relações públicas em uma
universidade norte-americana, mas
na Holanda as coisas também estão
dando errado. Uma típica faculdade agora tem uma sólida equipe de
comunicação e também nas universidades há grandes departamentos
de marketing e comunicação. Eles
produzem anúncios caros para revistas que divulgam os mais recentes e
excelentes resultados de avaliações
externas, e geralmente apresentam
uma nova imagem corporativa, assim

como sites brilhantes. Colocam aclamados professores em programas
de televisão, na esperança de atrair
alunos dos concorrentes. Oferecer
informações reais a respeito de um
programa de graduação ainda é trabalho voluntário realizado por professores atrás de uma mesa, na tarde
de um sábado escolhido para essa
finalidade, ou em aulas demonstrativas em escolas secundárias.
Especificamente na pesquisa, a
competição culmina em despesas gerais escandalosamente altas. Escrever
projetos requer uma parte substancial
do tempo de pesquisa (Herbert, Barnett e Graves 2013), num ambiente
em que as chances de sucesso de um
pedido de financiamento para pesquisa são com frequência de uma em
dez, ou até menos. Os pesquisadores
tentam a sorte com as agências financiadoras europeias, mesmo que isso
demande lidar com uma burocracia
notória, seus programas de pesquisa
bizantinos, a cooperação forçada, o
lobby nos corredores de Bruxelas e os
caros consultores que auxiliam na redação dos projetos nas universidades.
Processos similares ocorrem na
Holanda em escala nacional. De
acordo com uma estimativa conservadora, o valor das despesas com
escrita, revisão e distribuição dos
subsídios NWO Veni (“Innovational Research Incentives Scheme”11,
da Organização Holandesa para a
Investigação Científica) é de quase
um quarto do orçamento para pesquisa (Van Arensbergen, Hessels
e Van der Meulen 2013: 47). Aqui,
também, há procedimentos onerosos de preparação com consultores
especializados no treinamento de
candidatos. No fim, esse caro siste-
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ma de avaliação não funciona nem
ao menos para selecionar os melhores pesquisadores (Van den Besselaar e Leydesdorff 2009). Apesar disso, receber tão prestigiosos
“subsídios para talentos” serve cada
vez mais como critério para futuras
contratações nas universidades.
Uma parte considerável dessas
despesas é desavergonhadamente
repassada para o processo primário. Participar desse circo avaliativo
é, com frequência, uma questão de
trabalhar à noite ou durante o fim
de semana. Tal trabalho é raramente remunerado e quase nunca interessante, além da necessidade de ficar de olho no que os concorrentes
estão fazendo. Na prática, o verdadeiro significado de “eficiência” e
“qualidade” é “trabalhar, mais uma
vez, no fim de semana”.
Enquanto isso, as despesas gerais das universidades e do centro
de pesquisa são mantidas imprecisas e invisíveis. Nos Países Baixos, as universidades não têm mais
de divulgar relatórios anuais detalhados desde que, no final dos
anos 1990, o ministro da Educação
Ritzen retirou dos conselhos universitários a autoridade para supervisionar seu orçamento. Como
consequência, as despesas gerais
se tornaram uma espécie de segredo comercial. Uma análise à parte,
realizada por um consultor dispendioso, seria necessária para que as
despesas gerais fossem divulgadas.
Os custos absurdos da concorrência, avaliação e desempenho
administrativos são uma fonte espantosa e notória de desperdício
financeiro, e mesmo assim o sistema permanece inalterado. Para o
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acadêmico médio, a promessa de
eficiência é uma piada amarga.
A adoração da excelência:
todo mundo no topo!
A política de pesquisa holandesa
é obcecada por melhores pesquisadores, melhores departamentos e
excelentes universidades. Somente
o melhor é bom o suficiente e somente com o que é realmente bom
podemos gastar dinheiro (e então
apenas à custa dos outros). Os
“melhores” compreendem aqueles
com uma infinidade de publicações,
os espertos colegas profissionais
que sabem como colocar-se em evidência e como organizar o financiamento da pesquisa em larga escala.
Enquanto isso as parcelas realmente grandes do financiamento da
pesquisa não são compartilhadas na
aberta e difícil concorrência na base, mas sim no programa de financiamento ad hoc do qual, para fazer
parte, um pesquisador precisa dos
contatos certos. Posteriormente,
grandes projetos adquiridos oferecem uma grande vantagem no que
diz respeito a conseguir ainda mais
subsídios. Nesse sentido, a universidade sob gestão reforça ainda mais
o duvidoso “efeito Mateus” na ciência (Merton 1973), porém agora
financeiramente: aquele que tem
(dinheiro) vai receber ainda mais
(dinheiro) (Landsman 2013).
Na cultura dos vencedores, ninguém se importa com o que é necessário para manter o fogo aceso. Os
professores-estrelas com frequência
terceirizam suas atividades docentes
para trabalhadores temporários mal
remunerados. O tempo economizado pode, então, ser utilizado para a

expansão de seu próprio império da
pesquisa. Eles requisitam mais dinheiro ou melhores instalações para
pesquisa, até mesmo em detrimento
de seus colegas mais dóceis. Assim,
em tempos de grande escassez para as universidades, quantias cada
vez mais altas vão para as estrelas
badaladas, enquanto estudantes de
doutorado, pós-doutorado e outros
colaboradores com contratos ruins
e perspectivas desoladoras para sua
carreira acadêmica fazem o trabalho pesado. A universidade sob gestão por si só não pode julgar a “excelência” intangível, mas acredita
cegamente em sua existência e na
capacidade do sistema de avaliação
de identificá-la, e está aterrorizada por perder alguma “excelente”
oportunidade. Enquanto isso, estar
“no topo” é basicamente uma questão de gerenciamento bem-sucedido
de uma profecia autorrealizável e de
encobrir os custos.
Gestão de processos sem
conteúdo
Essencialmente, para a gestão
uma universidade é como uma empresa (ou qualquer outro tipo de
organização). Os números de créditos anuais e teses de doutorado são
previstos no orçamento como metas
de produção. Com “profissionalizar”
eles querem dizer na verdade que os
profissionais acadêmicos devem se
desprofissionalizar: precisam ser rebaixados a executores, sujeitos a um
rígido regime de supervisão por um
outro grupo de profissionais: experts
em educação, pessoal de comunicação e marketing, advogados, gestores
imobiliários, auditores e, no topo,
os administradores universitários.
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O que é importante é “o processo”,
não os objetivos. Os objetivos são,
afinal de contas, óbvios: produção,
qualidade, eficiência, excelência.
O Lobo chegou em pele de cordeiro: o gerenciamento alega estar
aqui para ajudar os pobres acadêmicos nestes difíceis tempos de restrições orçamentárias. Os pobres acadêmicos serão poupados do fardo
que são as atividades administrativas, da enorme papelada, de reuniões infindáveis e podem, portanto,
concentrar-se em sua verdadeira tarefa. Mas quem permite que o Lobo
entre tem de trabalhar todo fim de
semana em pilhas de papéis geradas pela desconfiança organizada; e
acaba redigindo relatórios e petições
para comunicar que a ovelha ainda
não está pronta para o matadouro. Um exemplo são os sistemas de
documentação de ensino, nos quais
os professores têm de gravar todos
os tipos de detalhes administrativos
sobre cursos, incluindo como cada
questão de uma prova se relaciona
aos objetivos de aprendizagem. Sistemas de controle tão irrelevantes
não têm nada a ver com “qualidade”
e apenas fomentam o cinismo.
A VU University Amsterdam —
apelidada de “fábrica de biscoitos”
por ativistas acadêmicos — é um caso pontual de como tudo isso deu
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errado. Ela tornou-se cada vez mais
vista como uma empresa profissionalmente gerenciada que produzia
publicações e diplomas de qualidade
aceitável pelo preço mais baixo possível. Conhecimento que não é compatível com essa “lógica fabril” enfrenta
tempos difíceis. Consequentemente,
a gestão não é uma intervenção neutra, e tem importantes consequências
para a natureza das atividades das
universidades. Sua “visão” conduz
a políticas do tipo “big is beautiful”,
à separação de ensino e pesquisa,
a uma preferência por habilidades
instrumentais que visam mercados
específicos de trabalho e a pesquisas
lucrativas que se unem ao próximo
esquema de promoção exagerada e
não se aproximam de seus financiadores criticamente.
Os administradores de universidades provincianas aspiram a ser a
pequena Oxford, pequena Harvard
ou pequena Cambridge, mas não têm
noção dos problemas que tais lugares
enfrentam: a hostilidade, os pobres
contratos de trabalho para aqueles
que estão na base da pirâmide organizacional, a carga laboral, a concentração de poder. As consequências
sociais, como a formação de grupos
de elite, o nepotismo e a extrema
desigualdade nesse tipo de sistema
acadêmico não lhes interessam nem

um pouco. Isso não impede que as
universidades apresentem “programas de graduação excelentes” em
faculdades alicerçadas no modelo
norte-americano, ou ótimos institutos de pesquisa com vastos interesses
industriais. Nas modestas universidades holandesas não há recursos para
esses tipos de projetos, o que significa que os orçamentos têm de ser
criados; em outras palavras, eles precisam ser requisitados pelo restante
da organização. Isso leva a projetos
dos quais o gerente pode se gabar.
O fato de que os professores nessas universidades não têm (ou quase
não têm) tempo para pesquisa não
é mencionado. E assim a Holanda
agora também tem faculdades aspirantes: megalomania com magro orçamento de classe média e um rastro
de destruição (cf. Tuchman 2009).
Enquanto isso, o sistema administrativo da universidade assegura
que os administradores continuem a
acreditar na ocupação por meio da
extensiva confirmação e de gratificações extravagantes. Eles recebem
um alto salário e um carro particular
com chofer (“Se me tratam assim, é
porque eu devo ser muito especial”),
crescem à parte do ambiente de trabalho e terminam em um pomposo
nível administrativo — de reitor ao
Conselho Executivo, ao Conselho

Se o corpo docente se rebela contra determinadas políticas e se torna indisciplinado,
a gestão recorre a um contingente de gerenciadores de crise bem municiados. Os
críticos da política são convidados “para uma conversa” a respeito de sua conduta
irresponsável. Quem não está conosco está contra nós. Uma parte importante do
“gerenciamento do processo” é a neutralização da dúvida. A dúvida é para perdedores
11
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Fiscal, à Associação Interuniversitária, até o Ministério da Educação
— onde ficam constantemente papagaiando uns com os outros. Uma falha flagrante, como fusões malsucedidas entre ensino não universitário
e universidades, não é motivo para
reflexões críticas ou mesmo uma carreira protelada. Em meio ao fiasco,
os administradores já estão ocupados com a próxima rodada de planos
megalomaníacos. Se o corpo docente
se rebela contra determinadas políticas e se torna indisciplinado, a
gestão recorre a um contingente de
gerenciadores de crise bem municiados, oriundos de outros setores.
Os críticos da política são convidados “para uma conversa” a respeito
de sua conduta irresponsável e são
acusados por causar danos à reputação da universidade. Quem não está
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conosco está contra nós. Uma parte
importante do “gerenciamento do
processo” é a neutralização da dúvida. A dúvida é para perdedores.
A promessa da salvação
econômica
A gestão promete que uma “universidade empresarial” (o velho lema da Universidade de Twente12)
proporcionará salvação econômica. Por meio da cooperação com
empresas, espera-se que as universidades tornem suas maravilhosas
descobertas produtos comerciáveis
dentro de alguns anos. Essa promessa não apenas demonstra uma crença ingênua em universidades mercantilizadas, capazes de gerar alívio
econômico imediato, como também
uma redução chocante de benefícios
sociais, em favor de ganhos econô-

micos. A economia extrema levou a
uma transformação radical da cultura acadêmica (Radder 2010; Engelen, Fernandez e Hendrikse 2014).
O clímax absurdo é a mensuração
do “valor midiático” de artigos de
jornal escritos por acadêmicos da
VU University Amsterdam. Em
vez de avaliar a contribuição para o
debate público, esses artigos agora
são considerados publicidade para
a própria universidade: seu “valor”
é calculado a partir dos valores dos
anúncios comerciais publicados ao
lado das partes do artigo em que a
universidade é mencionada.
Entretanto, as universidades não
estão de modo algum no ponto de
partida de uma inovação na linha
de produção que culminará em novos computadores e smartphones —
gadgets que nos resgatarão da crise
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econômica. O que as universidades
podem fazer é fornecer parte da infraestrutura que possibilita tais inovações: pessoas altamente qualificadas, métodos, uma compreensão
mais profunda do que reside por trás
de descobertas acidentais, princípios
gerais e bases que podem um dia ser
utilizados por um empresário sagaz,
reflexões a respeito das condições
socioculturais para inovações bemsucedidas na sociedade. E, novamente, muitos dos resultados inovadores são consequência da abertura de
novos mercados, novas aplicações,
melhoria nas tecnologias de manutenção e associações inesperadas de
invenções sociais e materiais. Esses
são processos em que a pesquisa acadêmica tem um papel pequeno (Edgerton 2007). A esperança de salvação econômica por meio da inovação
forçada é um anseio equivocado por
uma solução tecnológica, assim como tomar uma pílula para curar um
estilo de vida não saudável.
Em nome do alívio econômico,
a pesquisa holandesa agora se rendeu aos setores mais fortes da “Holanda, Inc.”: os “melhores setores”
da economia holandesa. Empresas
com fins lucrativos estão ganhando poder sobre o sistema público
de pesquisas. Elas têm autorização
para reestruturar as pesquisas para
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adequar-se a um prazo interessante
para seus acionistas; se necessário,
em detrimento de uma estrutura de
conhecimento de longo prazo e de
disciplinas que não são facilmente
comercializadas: matemática, idiomas com poucos falantes, filosofia e
toda uma gama de outras áreas essenciais do conhecimento que não
necessariamente geram dinheiro.
O que não gera industriosidade
e ganhos financeiros é obsoleto e
questionável. A História deve ser
substituída pela história da empresa, a filosofia é utilíssima para a
neuroética da inovação em escritórios, a sociologia é apenas uma ferramenta de marketing. Eliminam-se
a cultura, as questões fundamentais
da vida e do universo, o significado
da felicidade ou de uma boa vida.
Como isso pôde acontecer?
Vários processos conduziram a
essa situação da qual a maioria de
nós, professores universitários, fizemos parte. A colonização da universidade é um sucesso porque cooperamos maciçamente — e ainda
cooperamos, até hoje.
Dividir para conquistar dá certo. As ciências humanas culpam as
ciências naturais por sair desavergonhadamente às escondidas com os
recursos apoiando-se em promessas

improváveis sobre a mais recente
bolha micro/nano/bio/geo/digi/geno/
tecno. As ciências naturais e da vida
acusam as ciências sociais de realizar
pesquisas inúteis com enquetes sem
sentido. Os economistas zombam
dos filósofos por sua alegada falta
de capacidade de ganhar dinheiro e
os filósofos detonam os pesquisadores econômicos supostamente incapazes de refletir. Os departamentos
tentam afundar seus vizinhos para
abocanhar seu orçamento. Se um
programa de graduação está à beira
do colapso, a comunidade acadêmica permanece em silêncio enquanto
os departamentos rivais já se dão
por felizes ao tomar os estudantes
dos outros. Os membros da equipe
que possuem estabilidade empurram
sem piedade o trabalho sujo (lecionar) para os professores temporários
mal remunerados e usam seu tempo
livre para trabalhar por sua fama. O
professor “radical” ensina sobre os
franceses pós-modernistas enquanto
usa o panóptico das citações para
disciplinar os temporários. Filósofos críticos publicam artigos afiados
contra as políticas de “escritórios
abertos”, mas adaptam-se humildemente a elas na sua própria instituição. Hoje publicamos um manifesto,
amanhã puxamos o tapete de um
colega na esperança de conseguir re-

Vários processos conduziram a essa situação da qual a maioria de nós fizemos parte.
A colonização da universidade é um sucesso porque cooperamos maciçamente. Hoje
publicamos um manifesto, amanhã puxamos o tapete de um colega na esperança de
conseguir recursos para um assistente de pesquisa. Dividir para conquistar funciona
porque todos participamos. Nossa geração permitiu que o Lobo entrasse
13
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cursos para um assistente de pesquisa. Dividir para conquistar funciona
porque todos participamos disso.
Nossa geração permitiu que o
Lobo entrasse. Nós queríamos uma
universidade mais envolvida com a
sociedade — sair da torre de marfim pela porta das ciências — mas
conseguimos uma universidade que
reduziu a “sociedade” a “negócios”.
Queríamos que as ferramentas de
gerenciamento e controle pusessem
na linha professores que cochilam e
colegas esgotados. Contudo, agora
essas ferramentas são usadas principalmente para controlar de modo
rígido jovens pesquisadores com
contratos temporários.
Além disso, permitimos que essas ferramentas gradualmente eliminassem todo o conteúdo e se tornassem detalhistas num nível absurdo. Em algumas universidades
holandesas, existem agora sistemas
de classificação para produção de
publicações com não menos de vinte diferentes tipos, cada um com
uma nota correspondente que varia
de “periódicos AAA” a publicações
“profissionais”. Esse sistema pseudocientífico tem uma propensão
sistemática em favor de artigos em
língua inglesa e baseia-se em interpretações questionáveis de quais
são os periódicos e editoras renomados, e confunde a qualidade de
um meio de comunicação com a
de uma publicação individual nesse
meio. Tudo isso constitui um passo
gigantesco no processo de individualização e na corrosão da solidariedade. Aparentemente, dada a crescente popularidade desses sistemas
de avaliação, nada disso representa
um problema.
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E assim voluntariamente adotamos o sistema de controle da gestão.
Internalizamos o Lobo. Apresentamos a nós mesmos essas inadequadas ferramentas de prestação
de contas, calculamos nosso próprio
Índice h, contamos citações, criamos listas de publicações, mesmo
que nenhum gerente as solicite, porque esperamos estar no topo da lista
quando as ovelhas mais fracas forem
para o abate. Antes mesmo de o Lobo uivar nós já nos encolhemos.
Pior ainda, ajudamos a criar
indicadores novos, mais precisos,
aprofundados, superiores: indicadores de citações ainda melhores e
mais sólidos, ou indicadores de impacto social. Recebemos recursos
para esses projetos e escrevemos
artigos sobre eles para periódicos
como o Research Evaluation. Analisamos as atuais ineficiências da gestão e sugerimos métodos melhores.
E ainda preparamos novos indicadores para dar ao Lobo médicos,
juízes, enfermeiras, policiais e, finalmente, nossos próprios colegas.
Os acadêmicos se refugiaram na
última linha indefensável da defesa
— o benefício econômico mensurável. A Holanda como uma “sociedade do conhecimento” — ridicularizamos isso e sabemos que essa ideia
possui uma promessa duvidosa, mas
esperamos que dê certo e talvez proporcione às universidades recursos
extras. Nesse meio tempo, estamos
familiarizados com a corrupção e
o favoritismo e com a futilidade de
grandes programas de pesquisa que,
supostamente, deveriam tornar realidade essas promessas — no entanto, ficamos quietos por causa do medo de que até mesmo essa fonte de

recursos possa secar. Tacitamente,
conspiramos para manter o silêncio
na ingênua esperança de que haverá
alguma migalha para nós e de que
dias melhores virão.
Comercializamos nossas universidades ou departamentos acreditando
que isso manterá viva nossa infraestrutura de conhecimento. Demitimos aqueles que se opõem a isso,
ou aqueles cuja capacidade de ganhar dinheiro é muito pequena, assumimos compromissos ultrajantes
no que diz respeito a conteúdo ou
competimos com um consultor comercial pelo remanejamento secreto
de recursos públicos. E quando parece que essa estratégia permitirá que
sobrevivamos, o Lobo nos diz que
também devemos nos aventurar pela
floresta da consultoria sozinhos —
liquidar e privatizar! (Uma lista de
departamentos obrigados a subsídios
comerciais poderia vir em seguida.)
Ao mesmo tempo, isso apresenta
uma oportunidade adequada para
uma “rodada seletiva de melhoria de
qualidade” (ou seja: demissões) em
proveito da empresa que controla a
universidade, permitindo que o Lobo
permaneça firme no controle.
A essa altura, nós acadêmicos
não temos mais nenhum aliado.
Gestores constantemente ocupados
com certeza não oferecem nenhum
apoio. A gestão mantém o corpo
docente a uma grande distância.
Nas universidades mais afetadas, os
administradores de alto nível têm
muito pouco contato com os funcionários e aprenderam a ignorar
suas reclamações. Os Conselhos
Supervisores contratam a partir do
mesmo nível administrativo e ficam
ainda mais distantes dos problemas
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no nível inferior. Em uma universidade cada vez mais hierárquica, um
membro mediano do corpo docente
tem pouco ou nada a dizer depois
que a autogestão acadêmica foi
abolida de quase todas as universidades holandesas nos anos 1990.
Também não há apoio da sociedade. Não há apoio público para
que a universidade tenha recursos
para atuar, exceto para ideias fixas
ou publicidade. Os políticos dizem
que ciência e educação são importantes, mas acabam encontrando outras
questões muito mais urgentes. Eles
não podem vender pesquisa e ensino
superior a seu eleitorado e são incapazes de apresentá-los com frases de
efeito que sejam bem recebidas no
espetáculo que é a TV. Afinal, por
que os cidadãos apoiariam o estudo
científico e a pesquisa acadêmica?
“Só serve para levantar dinheiro, não
é? Deixe que a indústria pague por isso — afinal, isso a beneficiará depois.
Ou deixe que as pessoas altamente
educadas paguem elas mesmas por
sua educação. A educação é, no fim
das contas, um investimento pessoal,
e se paga regiamente”.
E o cidadão tem razão: a universidade holandesa já não está mais
ali para toda a sociedade. Nenhuma
oficina de ciência, nenhuma uni-

versidade pública, nenhuma universidade como plataforma para
crescimento pessoal; em vez disso,
o conhecimento privatizado embutido em patentes caras, publicado
em periódicos acadêmicos inacessíveis e em língua inglesa, que visam
a colegas e empresas estrangeiros.
Os periódicos publicados em holandês que abordam temas relevantes
para esta sociedade foram abolidos,
sacrificados no altar das tabelas
de classificação da liga acadêmica internacional. Organizamos os
melhores programas de graduação
em língua inglesa direcionados ao
mercado internacional de melhores alunos, com bolsas mais graúdas, gerando, assim, mais receita
para a universidade. A universidade empreendedora é agora primordialmente interessada em projetos
lucrativos, não nas preocupações
dos cidadãos. O esquema “Holanda
como sociedade do conhecimento”
falhou e agora virou-se contra nós.
Também não podemos contar com
o apoio dos alunos — presos como
estão em meio a empréstimos, gratificações por desempenho e perspectivas rasas no mercado de trabalho,
ou fascinados pela ilusão de uma vida
consumista. Por que eles teriam simpatia pelo acadêmico exigente que

atrasa seu percurso rumo ao diploma, que coloca obstáculos intelectuais no caminho ziguezagueante rumo
aos créditos necessários? Quando a
gestão abordou os estudantes e os
transformou em máquinas bem treinadas, endividadas, orientadas para
o mercado de trabalho atuando sob
contratos, nós não levantamos o dedo. Eles também têm razão.
Portanto, aqui estamos nós: covardes, pedintes, trombadinhas e
colaboracionistas. Juntos, enfrentamos o Lobo sozinho.
A alternativa: a
Universidade Pública
Mesmo que o Lobo negue, existem alternativas para a atual universidade administrada e colocá-las
em prática não é tão difícil. Uma
alternativa nós rejeitamos definitivamente: não queremos retornar à
mítica torre de marfim. Os apelos
por um retorno à era de ouro e à
beleza da autonomia acadêmica são
equivocados13. Aqueles eram tempos não tão felizes quanto alguns
nostálgicos sonhadores sugerem: a
desigualdade de acesso, o nepotismo, as infindáveis reuniões, a ineficiência, o mofo... A torre de marfim tornou-se um sonho de criança,
uma miragem que nos faz lembrar

Não somos o início de uma linha de produção de uma lucrativa fábrica de dispositivos
eletrônicos, mas uma área comum de conhecimento: um jardim de conhecimento e
sabedoria que é compartilhado e que cresce organicamente, com o qual todos podem
aprender de acordo com suas necessidades, e com o qual todos podem contribuir.
Essa área comum é repleta de receitas, sistemas, interpretações, coleções, métodos,
experiências, críticas, arquivos, imagens, experiências, medidas ...
15
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os contos curiosos dos socialistas
utópicos. Não está claro como essa
sociedade acadêmica ideal deveria
funcionar nem como nós deveríamos atingir esse estado de graça.
De fato, esses tipos de apelos nos
fazem mais mal que bem.
Preferimos muito mais o projeto de uma universidade pública
voltada para o bem comum — e
com a cuidadosa deliberação acerca do que compreende “o bem
comum”14. Isso não implica uma
redução a “ciência aplicada”. A
pesquisa básica (não deve ser confundida com ciência autônoma —
a ciência nunca foi “autônoma”)
é uma eminente preocupação social. Os resultados dessa pesquisa
formam uma fonte vital na qual
podemos nos basear, caso o futuro
seja totalmente diferente do que
nossas extrapolações de curto prazo sugeriram. Atualmente, estudos
islâmicos históricos e socioculturais são tidos como atuais e importantes, mas, trinta anos atrás, o
Lobo os teria considerado cavalos
de brinquedo economicamente irresponsáveis.
Como universidades estamos
buscando novos modelos de cooperação social, nos quais oferecemos
a cidadãos (globais) e as suas empresas nosso conhecimento, mesmo
que eles não possam pagar por isso.
Não somos o início de uma linha

de produção de uma lucrativa fábrica de dispositivos eletrônicos,
mas uma área comum de conhecimento: um jardim de conhecimento
e sabedoria que é compartilhado
e que cresce organicamente, com
o qual todos podem aprender de
acordo com suas necessidades, e
com o qual todos podem contribuir. Essa área comum para o conhecimento é repleta de receitas,
sistemas, interpretações, coleções,
métodos, experiências, críticas, discussões, arquivos, imagens, utopias
e distopias, experiências, medidas
e inúmeros outros resultados de
trabalhos científicos que estão além
do horizonte da fábrica de dispositivos eletrônicos. Tal arquivo é caótico, mas extremamente fértil: um
jardim exuberante que floresce com
a capacidade de localizar e resolver problemas que se acumularam
ao longo dos anos (e não apenas
nos últimos cinco anos, como os
bibliotecários do Lobo às vezes parecem pensar). O arquivo nos informa quem somos, quem poderíamos
ser e como poderíamos chegar até
lá. Nossa tarefa é compartilhar a
produção desse jardim e cultivá-lo
em conjunto com o maior número
possível de pessoas para não cultivarmos mentes padronizadas pelo
custo mais baixo possível.
Estamos buscando novos aliados, novos alunos e novos parcei-

ros neste espaço público. Não porque eles têm dinheiro, mas porque
têm algo a dizer. Nós só solicitaremos apoio público após termos
provado mais uma vez nosso interesse público (que o Lobo sistematicamente confunde com interesse
econômico). Enquanto isso, revitalizaremos nossa pesquisa, indicando a porta aos desconfiados fiscais
do Lobo e substituindo a corrida
de ratos da publicação por uma
pesquisa mais significativa, mais
lenta e conscienciosa (Pels 2003).
Talvez nós também encontremos
tempo para ler de verdade o que
nossos colegas escreveram. E também vamos simplesmente permitir
que os arrogantes e onerosos supertalentos façam o que sempre
ameaçaram fazer e partam para
terras estrangeiras mais promissoras. Nós os substituiremos por
uma grande quantidade de pesquisadores com salários normais, que
priorizem o conteúdo intelectual
e o interesse público em vez da
reputação. Diremos aos estudantes
que eles estudam para se tornar
bons acadêmicos e membros responsáveis da sociedade, não por
um trabalho muito bem pago no
fim da cerimônia de entrega do diploma. Nós mais uma vez diremos
a eles que são, antes de mais nada,
aprendizes e cidadãos, não consumidores.

A conditio sine qua non para a renovação de toda a universidade é romper
com a atual estrutura hierárquica piramidal e seguir adiante com um modelo
de gestão em que acadêmicos, alunos e funcionários possam ter voz
e possam tomar decisões nas áreas sobre as quais têm maior domínio
16

Revista Adusp
Contrariamente ao que o Lobo
alega, não é realmente tão difícil
formular propostas concretas para
colocar em prática esse modelo e
não escorregar de volta para o covil
do Lobo. Apresentamos as vinte
primeiras provocações.
Da hierarquia a ter uma voz
A conditio sine qua non para a
renovação de toda a universidade é
romper com a atual estrutura hierárquica piramidal e seguir adiante com
um modelo de gestão em que acadêmicos, alunos e funcionários possam
ter voz e possam tomar decisões nas
áreas sobre as quais têm maior domínio. Na Holanda, isso requereria
formalmente uma mudança na lei
do ensino superior. Entretanto, nada impede que departamentos e corpo docente comecem a testar formas
novas, informais, de participação e
representação. Poderiam, por exemplo, fazer como as universidades dos
Estados Unidos em que os docentes
têm autonomia real na indicação de
novos colaboradores.
A gestão como equipe
de apoio
A organização do campus torna-se
um serviço geral e técnico de suporte
que compreende o administrador, o
zelador e o funcionário da limpeza,
todos pagos pela mesma empresa e
não por alguma agência de emprego
precária e semilegal. Esse serviço geral e de apoio técnico se torna uma
organização que estimula o desenvolvimento e o compartilhamento do
conhecimento, em vez de ser uma “fábrica” de conhecimento com os supervisores maximizando a “valorização”
por meio do taylorismo e do controle.
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Limitar sistemas perdulários
de controle
Uma simplificação considerável e a diminuição dos sistemas de
controle deixarão os pesquisadores
livres para fazer o trabalho acadêmico. Não mais que 10% do tempo
devem ser gastos com atividades administrativas, como procedimentos
de auditoria, preenchimento de formulários de documentação, relatórios para análises externas e propostas de pesquisa. O que não pode ser
feito nesses 10% não deve ser feito.
Banir as fusões
O tamanho atual das universidades holandesas é grande o suficiente: a proibição de fusões dentro de,
e entre, universidades economiza
pessoal e dinheiro, e preserva a motivação. Estimula a cooperação, em
vez de expandir o gerenciamento.
Instituições maiores acabam por
reforçar a gestão.
Um fim para a política
da própria universidade
em primeiro lugar
A cooperação interuniversitária
é realizada por meio da cooperação
do corpo docente, e não pelos astutos altos executivos, que sabotam a
fértil cooperação acadêmica nacional porque eles mesmos não podem
usá-la para se gabar, ou porque isso
não se encaixa em seus conceitos
megalomaníacos.
Nada de concorrência
desperdiçadora entre
universidades
A cooperação, tal como exemplificada nas escolas nacionais holandesas de pesquisa, torna-se a norma. As

universidades mutuamente encaminham alunos umas às outras (em vez
de sequestrá-los), atendendo ao interesse real dos estudantes, e não o das
instituições. As prestigiadas e bem financiadas “ideias favoritas” dos altos
executivos devem ser imediatamente
interrompidas e os recursos redirecionados em benefício dos processos
primários de ensino e pesquisa.
Banir o marketing
universitário
Pôr fim a todos os departamentos de relações públicas e marketing.
Não desperdiçar mais dinheiro com
anúncios brilhantes, nada de campanhas publicitárias onerosas e de
prestígio com marcas afins presentes,
nada de caríssimos aprimoramentos
da identidade corporativa. A loja de
badulaques com a marca da universidade no melhor centro comercial
da cidade deve ser fechada. De agora
em diante, esse tipo de projeto será
considerado um desperdício e um
desvio de recursos públicos destinados à educação e à pesquisa.
Mídia universitária para
debate público e não para
relações públicas
Reforçar os meios de comunicação independentes da universidade,
nos quais toda a comunidade acadêmica possa discutir assuntos que
dizem respeito à universidade sem
temer repercussões. Pôr fim à aparência corporativa da gestão e aos
sites que parecem mídia de notícias.
Retorno de relatórios
anuais detalhados
A gestão da universidade deve prestar contas à comunidade
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acadêmica, e não o contrário. As
despesas gerais de todos os níveis
administrativos devem, portanto,
ser apresentadas detalhadamente.
O controle financeiro é revertido
à comunidade acadêmica, alicerçado por um relatório financeiro
adequado.
Nada de especulação
imobiliária e fim
das holdings
Os edifícios das universidades
tornam-se propriedades coletivas
sobre as quais não deve haver especulação. Os edifícios não serão mais
utilizados para fins lucrativos por
meio de locação para atividades comerciais, mas deverão ser reservados para uso acadêmico e público.
As universidades são instituições
públicas, e não empresas. As universidades holdings mereceram a
má fama adquirida devido a agências de emprego legalmente questionáveis, especulação imobiliária e
negócios espúrios de consultoria.
Todo o corpo docente
deve lecionar
Sem exceção para os melhores
talentos arrogantes: todo o corpo docente deve dedicar ao menos 20% de
seu tempo à educação. A educação
local também deve ser beneficiada

pela pesquisa daquele que publica
frequentemente, que vive viajando
para congressos internacionais. Ninguém só ensina — nada de delegar a
função ao proletariado docente mal
pago — e todos têm o direito de ter
tempo para pesquisa. A mesma norma rígida, básica, para todos os grupos, inclusive gestores acadêmicos e
membros de comitês (educacionais),
e para todas as disciplinas.
Educação gratuita
O aprendizado e o estudo são
gratuitos e uma aprendizagem que
perdura por toda a vida é possível, incluindo a matrícula em
vários programas de graduação.
Nós abolimos imediatamente as
onerosas unidades administrativas que monitoram o avanço nos
estudos. Isso não significa que o
estudo deva ser subsidiado indefinidamente, mas devemos permitir
que alunos talentosos se desenvolvam em mais de uma disciplina.
No campo do conhecimento comunitário da universidade, aprender é um direito coletivo, mesmo
para quem seja mais velho ou não
possa arcar com o risco financeiro
de um financiamento estudantil.
Quanto mais os frutos de nosso
pomar acadêmico são divididos,
maior é a capacidade da socieda-

de de solucionar problemas, maior
é a riqueza do país.
Um limite superior para
a população estudantil
Um limite máximo de estudantes para um programa específico de
graduação, proporcional ao tamanho das salas de aulas disponíveis e
em relação aos docentes disponíveis
para os cursos. Se o número de alunos aumenta, chega a hora de um
programa adicional ou de um encaminhamento para outra instituição. Quando as universidades ficam
muito cheias, é o momento para
uma nova universidade, e não para
outras falsas economias de escala.
Separação do treinamento
puramente profissional
Rever a separação entre um ensino profissionalizante restrito, instrumental, das escolas técnicas, e
o ensino superior para acadêmicos
especializados e profissionais amplamente orientados nas universidades.
O fim da “produtividade”
como critério de análise
de pesquisa
Para evitar publicações sem sentido e abusos do sistema de publicação, o critério “produtividade” (o
número de publicações da equipe

Para evitar publicações sem sentido e abusos do sistema de publicação, o critério
“produtividade” (o número de publicações da equipe que trabalha em tempo integral)
será eliminado de todas as avaliações de pesquisa. Um pesquisador publica quando
tem algo novo a dizer e não porque espera conseguir uma promoção ou financiamento.
O que conta é a qualidade do conteúdo
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que trabalha em tempo integral) será eliminado de todas as avaliações
de pesquisa. Um pesquisador publica quando tem algo novo a dizer e
não porque espera conseguir uma
promoção ou financiamento para
pesquisa. O que conta é a qualidade do conteúdo e sua contribuição
para debates científicos e sociais.
Introduzir o ano sabático
Todo acadêmico (inclusive aqueles cujo primeiro emprego temporário é de quatro anos em uma universidade e, depois, temporário por
dois anos em outra) tem direito a
um ano sabático a cada sete anos.
Esse ano é dedicado à expansão e à
renovação do conhecimento e novas
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ideias para fins de estudo e pesquisa.
Suspender a
complementação de verbas
Aqueles que querem financiar
pesquisa devem financiá-la em sua
totalidade sem abusar de sua posição
de poder para obter maior controle
sobre a universidade. A complementação equivale a drenar recursos de
partes vulneráveis da infraestrutura
do conhecimento, por meio do desvio inadequado de recursos públicos.
Separar a avaliação
baseada em conteúdo
da remuneração
Em uma universidade pública (e
de acordo com todos os códigos de

conduta ética), as relações diretas entre a avaliação de ensino e pesquisa
baseada em conteúdo, de um lado, e
interesses financeiros, do outro lado,
são inaceitáveis. O financiamento de
produção com base em aquisição de
créditos em cursos, bônus para aprovação de dissertações e patenteamento de resultados obtidos em pesquisas financiadas por recursos públicos
são imediatamente suspensos. O fortalecimento da pesquisa voltada ao
mercado ocorre em organizações de
pesquisa voltadas ao mercado, não
em universidades públicas.
Participação social em vez de
controle comercial
Entidades sociais e cidadãos,
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em conjunto com o corpo docente,
são convidados (e recebem uma
recompensa modesta) a ajudar a
articular os deveres públicos da
universidade.
Apoio ao conhecimento
comunitário
O fortalecimento do acesso público ao conhecimento: retorno das
oficinas de ciências, acesso livre a
publicações onde quer que seja possível e significativo, locais de trabalho acessíveis ao público (fab-labs).
Obviamente, um futuro acadêmico alternativo existe, e opções
concretas podem ser desenvolvidas.
Sim, o fluxo de publicações não lidas, o valor dos anúncios das universidades na mídia e as notas em
rankings desprovidos de significado
irão diminuir. Nós acreditamos que
isso seria um bom indicador de uma
renovação bem-sucedida. Os defensores do status quo possivelmente
pensarão que nossas propostas são
absurdas. Isso é bom — nós achamos que o status quo é absurdo.
Se os debates já não contam,
é hora de agir!
A universidade sob gestão é impermeável a argumentos. Somente
o que os camaradas na nuvem administrativa pensam é importante.

Há uma infinidade de ensaios críticos, panfletos e manifestos, mas a
gestão dá de ombros e os considera
irrelevantes, assim como as convulsões finais desses sonhadores que
ainda vivem no passado, ou talvez
os lamentos dos perdedores, compreensíveis, mas que não devem
ser levados a sério. Por enquanto,
eles acham mais difícil ouvir do que
ignorar e, assim, continuam a se
pavonear a respeito de seu próximo
projeto de prestígio.
Esses pobres acadêmicos que
escrevem manifestos acreditam
realmente que podem mudar o
mundo com sua poderosa caneta.
Nós analisamos cuidadosamente
os atributos do New Public Management (De Boer, Enders e Schimank 2007) e discutimos a respeito do significado exato desse termo
(Hood e Peters 2004). Deveríamos
chamar o crescente controle de
taylorismo, McDonaldização, universidade-supermercado ou será
proletarização (Hayes e Wynyard
2002)? Ou talvez “neoliberalismo”
seja o mais adequado? Nos últimos vinte e cinco anos estivemos
documentando esse processo de
declínio e debatendo sobre como o
Lobo deveria ser chamado. Nesse
ínterim, estamos continuamente
escorregando.

É chegada a hora de resistir. Somente por meio de uma resistência coletiva e amplamente apoiada
seremos ouvidos. Somente nos livrando de nosso medo poderemos
dar nossa opinião sobre o futuro de
nossas universidades, coletivamente
e em pé de igualdade.
O que podemos fazer? Tentemos
aprender com os muitos que viveram (e ainda vivem) sob a ocupação
e descobrir quais estratégias frutíferas e menos frutíferas eles desenvolveram. Quais são as nossas opções?
Saída
Um acadêmico pode sozinho,
como gerações de pobres almas
anteriormente, emigrar para o Novo Mundo com a esperança de melhores perspectivas. Muitos estão
fazendo essa escolha (veja a fuga
de cérebros de acadêmicos holandeses que não querem mais trabalhar nas universidades). Desta
vez, o Novo Mundo não é tão boa
ideia, embora, ao que parece, a
Escandinávia ainda não esteja totalmente ocupada.
Pode-se também tentar seguir
o próprio caminho, tornando-se
um publicitário ou consultor. Essa
estratégia de sobrevivência talvez
seja viável para um grupo seleto,
mas dificilmente produz ciência

Deveríamos chamar o crescente controle de taylorismo, McDonaldização,
universidade-supermercado ou será proletarização? Ou talvez “neoliberalismo” seja o
mais adequado? Nos últimos vinte e cinco anos estivemos documentando esse processo
de declínio e debatendo sobre como o Lobo deveria ser chamado. Nesse ínterim,
estamos continuamente escorregando. É chegada a hora de resistir
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ou proporciona bolsas de estudos.
Pode-se também ir a algum outro
lugar e tentar voltar com o capital
que ainda é valorizado na atual
universidade, conforme vivenciado
em Haia, Bruxelas ou no mundo
dos negócios (já que isso é tido
como potencial angariador de fundos) ou, ainda, trazer uma brilhante medalha de um dos melhores
clubes do Novo Mundo (porque
isso fica bonito no site). Embora
essa saída impulsione as estrelas
em ascensão que retornam, isso
não resolve, é claro, os problemas
daqueles que ficam para trás.
Ação judicial
Pode-se também recorrer aos
tribunais. Ainda há possibilidades
para ações legais, especificamente
por meio das leis trabalhistas, caso a gestão vá longe demais. Em
alguns casos, funcionários de universidades holandesas obtiveram
algum êxito quando ameaçaram ir
à justiça, mas, em geral, a ação judicial não é realmente efetiva. Um
funcionário temporário explorado
não vai receber mais que uma indenização rescisória e a fama de causador de problemas. Nem mesmo
os sindicatos holandeses tiveram
sucesso ao tentar evitar as formas
mais sérias de abuso: professores
autônomos, agências de emprego
universitárias, desemprego intermitente a fim de evitar empregos
fixos, atraso no pagamento de aulas
já ministradas para evitar a necessidade de fazer um contrato fixo etc.
Empurrar com a barriga,
operação-padrão
Empurramos com a barriga
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quando tentamos sobreviver à ocupação, mesmo tendo de mentir e ludibriar. Encorajamos nossos colegas
a mencionar mais os trabalhos uns
dos outros para que os indicadores fiquem melhores. Orquestramos
cuidadosamente nossos relatórios
para análises externas, escondendo todas as possíveis fraquezas durante uma inspeção (se necessário,
em conjunto com o avaliador, um
professor estrangeiro nosso conhecido). Também criamos produtos
falsos, repetições de publicações
para melhorar a nota, artigos sem
importância envernizados para parecerem importantes contribuições
para seja lá o que for. Ou fornecemos respostas absurdas a perguntas
ridículas em sistemas de controle
sem sentido. Sob a orientação de
seus contadores, os cientistas mentem en masse lidando com formulários que pressupõem que ninguém
trabalha mais de oito horas por dia
e nunca aos domingos. Essa fraca
resistência realmente não gera uma
mudança estrutural. Ao contrário:
seguir em frente, sem rumo, lubrifica a máquina da ocupação, a qual,
do contrário, entraria em colapso
sob seu próprio absurdo.
A tática da operação-padrão é
um modo de expor o absurdo burocrático. Pesquisadores que têm de
preencher as suas horas (especialmente os que trabalham em projetos financiados pela UE) poderiam
se recusar a continuar a mentir sobre quanto e quando trabalham.
Mas ações sistemáticas para fazer
estritamente o que está previsto no
contrato de trabalho podem ser de
limitada relevância para o trabalho
acadêmico.

Sabotagem
Os tecelões que iam trabalhar na
produção industrializada jogavam um
tamanco nos teares. Essas ovelhas
flagradas sabotando eram imediatamente enviadas para o abate do Lobo — essa é uma estratégia bastante
arriscada. Mas talvez tenha chegado
a hora de substituir esse nosso “seguir em frente colaborando” por uma
subversão mais consciente dos ridículos sistemas de controle, por exemplo, inundando-os com bobagens inúteis. Um caso em questão é a obrigatoriedade de registrar os objetivos
do ensino e os gabaritos de correção
em formulários de documentação da
docência. Pode-se ainda encontrar
professores estáveis em universidades
que se alegram por se recusarem a
contribuir com esses tipos de sistema,
mas o professor semipermanente não
pode se dar a esse luxo. No entanto,
um pouco de procrastinação, dados
perdidos ou complicações podem ser
ferramentas bastante apropriadas para deixar o gestor desinformado e de
qualquer modo vai levar a uma cooperação menos dócil (Torfs 2014). A
sabotagem continua sendo perigosa,
entretanto, e não há garantias de que
o sabotador não vá muito longe desmoralizando assim toda a causa.
Recusa coletiva
Recusar-se a cooperar com um
comando sem sentido é algo que só
pode ser feito coletivamente, após
deliberação e com apoio dos que
não foram punidos. Alguns sistemas
ridículos poderiam entrar em colapso por meio de uma simples recusa
coletiva, como o registro inadequado de resultados anuais de pesquisa
no sistema, as instruções das rela-
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ções públicas para incrementar sua
pontuação nas citações, os sistemas
de documentação de cursos, e os
rankings internacionais de universidades (por exemplo, a recusa coletiva das universidades alemãs de
fornecer informações para rankings). Esse tipo de resistência em pequena escala requer alguma organização e solidariedade. Isso ainda é
possível nas universidades atuais?
Ações dos sindicatos
Depois de a democracia universitária ter sido substituída por um
conselho de colaboradores na maioria das universidades holandesas,
apenas os sindicatos permaneceram
como a representação coletiva da
“equipe”. No entanto, no conselho
de empregados, os sindicatos tinham o direito de discutir apenas
condições de trabalho e não a organização do trabalho acadêmico em
si. Uma vez que (principalmente)
a geração mais velha ainda tende
a fazer parte de sindicatos, estes
concentram-se predominantemente
nos interesses da própria categoria.
Os grandes sindicatos universitários
durante décadas concentraram-se
na preservação de empregos (estáveis), pensões e modalidades de
desligamento voluntário, em vez de
olhar para a exploração de jovens
acadêmicos, para a ocupação e para
a universidade gerencial.
Poderíamos ter previsto esse erro porque o movimento trabalhista
anteriormente cometera o mesmo
erro. Isso se chama “armadilha do
cogerenciamento”, também conhecida como tolerância repressiva: a
promessa de participação, que é
limitada aos fenômenos marginais
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de um processo sobre o qual não se
tem influência alguma, enquanto a
gestão pode alegar que houve participação nos debates. Entretanto,
a história do movimento trabalhista
também demonstra que nenhum
progresso estrutural é possível sem
organização coletiva. Ou nossos
atuais sindicatos acordam (e nós
acordamos dentro de nossos sindicatos), ou teremos de criar novos.
O que sindicatos fazem? Sindicatos mobilizam a solidariedade.
Ainda lembramos o que era isso?
Solidariedade significa apoio mútuo,
mesmo da parte de quem não foi
atingido. Isso significa que as pessoas nas universidades que ainda não
foram atingidas tão fortemente pela
ocupação (por exemplo, na Radboud University Nijmegen) também
tomem uma atitude quando outras
universidades naufragam rumo ao
abismo (por exemplo, VU University Amsterdam e a Universidade
de Amsterdam), em vez de ficar assistindo passivamente, que é o que
elas fazem agora. A solidariedade
dos empregados e de seus sindicatos
vai assegurar que, por meio da ação
coletiva, a resistência se torne de
novo um direito e que a exploração
gerencial (como contratos-kamikaze,
trabalho permanentemente temporário) torne-se ilegal novamente.
Manifestação de massa
Grandes manifestações estão
“fora de moda” na Holanda, mas
estão de volta a outras universidades
europeias (Reino Unido, França,
Áustria). As manifestações extirpam
a legitimidade do poder ao destacar uma recusa coletiva, mas apenas
se forem em grande escala (Tahrir)

ou prolongadas (Plaza de Mayo);
se não, são contraproducentes. Elas
combinam bem com ações deslegitimadoras, interessantes para a mídia.
Por exemplo, o ato leviano de rir
do imperador que está nu. Nenhum
respeito aos administradores que
colaboram sob a ocupação do Lobo,
apenas escárnio e desprezo. Uma
subida no ranking de Shangai não
é motivo para servir bolo ao Lobo,
mas, em vez disso, jogá-lo neles!
Contraindicadores como
contramedidas
O controle panóptico e os relatórios de prestação de contas informam muito, porém omitem muito mais, intencionalmente ou não.
Devemos pôr a nu os excessos da
ocupação, responder com rankings
alternativos e contraindicadores,
contramedidas. Essas medidas têm
por objetivo tornar visíveis e comparáveis algumas outras coisas que
não nossa “produtividade”: elas dizem respeito a prejuízos , despesas
gerais e destruição de recursos. Por
exemplo:
– Um ranking (holandês) de despesas gerais de universidade. Com
frequência, no caso de projetos financiados com contratos externos,
os pesquisadores têm de pagar uma
porcentagem das despesas às universidades e faculdades em que serão realizados. Essa porcentagem
varia em diferentes instituições. Pode-se descobrir o valor simplesmente perguntando a colegas. Roterdam
diz 50%. Existe um lance menor?
Em seguida, destinamos o contrato
a nossos amigos naquela instituição.
– Um ranking de despesas gerais
em instrumentos de financiamento:
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na NWO (a Fundação Holandesa
para Pesquisa Científica) a proporção é de mais de 25% (Van Arensbergen, Hessels e Van der Meulen
2013), mas em universidades pode
ser menos (Van der Burg 2012). Um
ranking dos maiores departamentos
de relações públicas, a maior avaliação externa de despesas gerais, a
maior remuneração dos gerentes, a
sala mais cara de reuniões do conselho administrativo, os produtos
de marca mais caros.
– Preencher formulários de horas e reivindicar pagamento para
despesas (que são, no fim das contas, tarefas corriqueiras em empresas comerciais): revelar sistematicamente os custos totais de, por
exemplo, avaliações de propostas
de pesquisa, avaliações externas
(participação e preparação), completar relatórios de auditoria, registros de ensino, atualização do
portfólio docente, comitês de avaliação… Sempre revelando o custo ou mesmo enviando uma conta.
“Responder a seu controle administrativo me custou duas horas de trabalho. Isso equivale a tantos euros,
com base na taxa de financiamento
do contrato. Mais 50% de despesas,
naturalmente”.
– Revelar a desigualdade de renda dos funcionários de uma universidade (incluindo-se os funcionários
temporários), agora e no passado.
Incluindo os bônus, claro.
– A elaboração de um ranking
dos projetos de prestígio mais caros
que falharam e dos processos de fusão total ou parcial mais onerosos,
começando por aqueles entre universidades e instituições não universitárias de ensino superior.
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A Greve
Essa é a arma mais radical, bastante impopular em um país como a
Holanda, onde a deliberação é a norma. O problema com greves no setor
público é que quase não se conquista
simpatia. Nesse caso, nós deixaríamos em desvantagem os estudantes,
que já estão sob o peso de bolsas com
exigência de desempenho e/ou empréstimos estudantis. Além do mais,
muitos acadêmicos já sentem medo
de perder citações caso não trabalhem em fins de semana. Fazer greve
também é algo contrário à motivação
intrínseca de muitos colegas — o sentimento presente de que, apesar de
tudo, uma carreira acadêmica é também uma vocação.
Aqui também podemos aprender com o movimento trabalhista.
O cerne de uma greve é a recusa,
a interrupção de tarefas, que pode
ocorrer de muitas formas, como a
operação-padrão, greves de pagamento (o não recolhimento de pagamentos para serviços sociais prestados), greves administrativas etc.
Os estudantes aqui têm uma grande
influência: uma greve coletiva de
pagamento por meio da recusa de
pagar as mensalidades.
A contra-ocupação
A ocupação dos edifícios das
universidades é uma forma acadêmica clássica de ação, geralmente
realizada por estudantes que não
têm de cuidar de uma família à noite. Também é um modo arriscado
de agir: uma ocupação é ilegal e
pode culminar em prisões, e mesmo
em despejo violento pelas autoridades. Além do mais, há um risco
considerável de que a ocupação de

um edifício se torne um objetivo
em si, através do qual os ocupantes
isolam-se de seus apoiadores de base. Contudo, é uma ação simbólica
muito importante que atrai a mídia:
a universidade aparentemente foi
subtraída ao Lobo.
Ação parlamentar e política
Universidades holandesas só
atraem interesse político real quando empréstimos estudantis e bolsas
estão em jogo. A política científica
é, geralmente, muito técnica, muito
difícil para ser expressa em palavras
simples, ou nos clichês das notícias diárias. Os políticos só agirão
se nós mesmos criarmos fatos que
sejam dignos de notícia: denunciarmos as falsas promessas, o desvio
de recursos, corrupção, conflito de
interesses, líderes arrogantes, burocracias kafkianas, escândalos. Mas
nós também devemos mostrar que
não são incidentes isolados, mas
consequências de falhas estruturais na hierarquia da universidade
administrada. Nós devemos pensar
junto com os políticos sobre uma
nova forma de governança, a qual é
necessária para a concretização da
universidade pública.
Até o momento, são onze exemplos de ações com as quais movimentos emancipatórios tentaram
abalar seu ocupante. Deveria estar
claro que isso pode ser uma jornada árdua, interminável. Ao mesmo
tempo, é evidente que a necessidade de resistência coletiva é grande,
porque a gestão não dá a mínima
para debates e manifestos. Somente
uma conclusão é possível:
Trabalhadores de todas as universidades: uni-vos!
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1 Nota dos Autores sobre a versão em inglês. Este artigo é a tradução ligeiramente atualizada e editada do original holandês
(intitulado “Het academisch manifest: van een bezette naar een publieke universiteit”), que apareceu em Krisis: Tijdschrift
voor actuele filosofie 2013 (3), pp. 2-18. Somos gratos aos úteis comentários feitos pela equipe editorial de Krisis, em especial
a René Gabriëls. Também gostaríamos de agradecer a Jan e Ilse Evertse por traduzir o texto em holandês para o inglês,
e a Mark Brown e Peter Weingart pelos comentários à versão em inglês. Este artigo foi publicado com livre acesso em
Springerlink.com e é disponibilizado sob os termos da Creative Commons Attribution License, a qual permite qualquer uso,
distribuição e reprodução em qualquer meio desde que o autor original e a fonte recebam os devidos créditos.
2 Willem Halffman é professor do Instituto para a Ciência, Inovação e Sociedade, Faculdade de Ciência, Caixa Postal
77, Radboud University Nijmegen, P.O. 9010, 6500 GL, em Nijmegen, Holanda e exerceu trabalho temporário em várias
universidades holandesas durante os últimos vinte anos. Hans Radder é professor emérito em filosofia da ciência e
tecnologia do Departamento de Filosofia na VU Universidade, em Amsterdam.
3 De acordo com normas clínicas aceitas, um quarto dos professores holandeses de ciências médicas (especialmente os
mais jovens) sofre de esgotamento (Tijdink, Vergouwen e Smulders 2012).
4 Nota do Editor. A versão em inglês utiliza o termo plantation, metáfora que alude ao modelo de monocultura agrícola
das grandes fazendas coloniais (algodão, cana-de-açúcar).
5 Ver, por exemplo, Ritzer (1998); Graham (2002); Hayes and Wynyard (2002); Bok (2003); Washburn (2003); Evans
(2005); Schimank (2005); Boomkens (2008); Gill (2009); Tuchman (2009); Radder (2010); Krijnen, Lorenz e Umlauf
(2011); Collini (2012); Sanders e Van der Zweerde (2012); Dijstelbloem et al. (2013); Bal, Grassiani and Kirk (2014);
Verbrugge e Van Baardewijk (2014).
6 Ver Lorenz (2006 e 2012); Krücken (2014). Em conformidade com a situação na maioria dos países europeus,
presumimos que as universidades são, ou deveriam ser, caracterizadas por uma união de ensino e pesquisa.
7 Estamos cientes de que essas causas estão relacionadas a vastos acontecimentos políticos e socioculturais, como a
escalada de políticas neoliberais e visão de mundo, e ocasionalmente referimo-nos a esses acontecimentos mais globais.
Ao concentrarmo-nos no que está acontecendo nas universidades, pensamos sermos capazes de melhor identificar e
favorecer as soluções necessárias.
8 Entretanto, se esses livros “estúpidos” de Foucault, Bordieu e Derrida são, na verdade, os mais citados em suas
disciplinas (Heilbron 2011: 17–19), isso não tem influência sobre a política vigente.
9 Algumas mudanças recentes nas políticas de avaliação de pesquisas sugerem que a produtividade se tornará menos
importante (ver Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014), mas teremos de aguardar para ver como isso
funcionará na prática.
10 As altas pontuações dos alunos da VU University Amsterdam despencaram quando o número de estudantes aumentou
espetacularmente (Funnekotter e Logtenberg 2013). Do mesmo modo, quando o programa em ciência da comunicação
na Universidade de Amsterdam atraiu “com sucesso” centenas de alunos nos anos 1990, a qualidade caiu tanto que isso
acabou levando a um escândalo na imprensa e estudantes ameaçando entrar na justiça. Atualmente, os ganhadores da
competição dão aulas em salas paralelas, projetando as aulas em uma segunda tela, porque o curso foi tão procurado que
não cabem mais alunos nas salas de aula. É possível, mas não é uma melhora na qualidade.
11 Programa de Incentivos para Pesquisa Científica Inovadora.
12 Universidade em Enschede, Holanda.
13 Jeff Lustig (2005: 24) até argumenta que, no século XIX e na primeira metade do século XX, as universidades norteamericanas eram mais vistas como dedicadas ao bem comum e não como torre de marfim.
14 Notar que uma “universidade pública voltada para o bem comum” não necessariamente coincide com uma
universidade “financiada com recursos públicos”.
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O chamado Processo de Bolonha — isto é: a produção de uma “política
pública de um meta-Estado para um meta-campo universitário”—
constitui-se em uma política educacional supranacional, comum
aos Estados-membros da União Européia e que atribui grande
protagonismo às questões relativas à “garantia de qualidade”, obtida
por meio de um sistema de avaliação de tipo tecnocrático, positivista e
“contábil”. Os autores analisam ainda o projeto “Universidade Nova” e
o Programa Reuni, de expansão das universidades federais, que seguem
os parâmetros de Bolonha. Este texto foi publicado originalmente na
Revista Avaliação, v. 13 (março de 2008), n. 1, p. 7-362
1. A criação de um sistema
europeu de educação
superior
Construção sócio-histórica primordialmente européia, a instituição universitária configura-se como
uma instância cultural multissecular, aparentemente objeto de generalização em termos organizacionais, evidenciando importantes
elementos invariantes do ponto de
vista morfológico e processual. No
entanto, mesmo apenas à escala
européia, e não obstante a história
partilhada e a longa duração do seu
processo de institucionalização, as
universidades fixaram e mantiveram inúmeros elementos próprios,
de natureza nacional ou regional,
face a especificidades de ordem política, religiosa, cultural, econômica, das quais resultaram distintos
“modelos” (por exemplo os modelos napoleônico e humboltdiano),
diferentes relações com o Estado e
a administração pública, estatutos
jurídicos variados, projetos educativos e culturais, e ainda formas de
organização dos estudos, consideravelmente plurais.

A divergência de modelos institucionais, de configurações e de
regras organizacionais da educação superior na Europa é um fato histórico reconhecido que não
foi, até recentemente, representado
como um problema a resolver. Tal
diversidade resultava de um longo
processo de construção, da história e da cultura de cada país, da
influência de regimes políticos, de
reformas ou revoluções, da ação
do Estado ou das Igrejas, sendo, tal
como noutros continentes, freqüentemente representada como uma
heterogeneidade enriquecedora;
um produto histórico-cultural e o
resultado, também, da capacidade
de auto-governo e do exercício da
autonomia das universidades.
Assim, mesmo considerando a sua
matriz histórica comum, a circulação
das idéias e da cultura universitária,
a vários títulos precursora das atuais
práticas intensivas de internacionalização, as universidades européias foram edificadas, na maioria dos casos,
por referência a comunidades, a cidades, a regiões e a nações, a culturas
e a línguas distintas, representando,

afinal, apenas mais um dos elementos que caracterizam a grande diversidade cultural de uma Europa que,
de resto, se viu por inúmeras vezes
dividida por conflitos e destruições.
Já em termos de regulação, as universidades públicas modernas viriam
a tornar-se dependentes, e simultaneamente um dos pilares simbólico-culturais, de cada Estado-nação,
designadamente através de políticas
públicas, de legislação prescritiva e
de financiamento estatal.
Em termos jurídico-formais
aquela situação manteve-se genericamente inalterada, mesmo após
a segunda guerra mundial e a assinatura do Tratado de Roma (1957),
com a criação da então designada
Comunidade Econômica Européia
(CEE), passando pelo Tratado de
Maastricht (1992), com a emergência da União Européia, atualmente
constituída por vinte e sete estadosmembros. Porém, a partir sobretudo
da década de 1980 emergem novos
modos de governo e regulação da
educação superior, especialmente
induzidos pelas reformas do Estadoprovidência em certos países, fazen-
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do sobressair concepções liberalizantes e um modelo institucional
distinto daquele dos países nórdicos
e dos países da Europa do Sul, a que
se poderia chamar, por conveniência, de tipo anglo-americano.
Se a um primeiro tempo se assiste
à introdução de uma ainda maior
diversidade no campo universitário
europeu, a referida divergência cedo
viria a ser objeto de um progressivo
esbatimento, devido a múltiplos fatores, entre os quais: adoção de princípios políticos semelhantes, no que
concerne às reformas do Estado e da
administração pública, aos efeitos da
globalização em termos econômicos
e sociais, mas também em termos
culturais e de políticas educacionais;
ação de importantes instâncias transnacionais, como a Unesco, a OCDE,
o BM etc. A própria União Européia
(UE), embora não comprometida,
do ponto de vista formal, com uma
política educativa comum, tem-se
revelado um ator cada vez mais relevante, podendo com propriedade
falar-se de um “fenômeno de deslocação do processo de formação das
políticas para a educação em direção ao nível supranacional” (ANTUNES, 2006a, p. 65; DIAS SOBRINHO, 2005, p. 169-195).
Adotando programas de cooperação e de financiamento, produzindo relatórios, livros brancos e outros
textos de natureza político-normativa, decidindo freqüentemente através da nova metodologia da “adesão
voluntária” dos governos nacionais
a políticas comuns ou, noutros casos, podendo vir a admitir processos
de opting-out (ficar-de-fora, ainda
que transitoriamente), estabelecendo metas e objetivos a atingir,
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avaliações intermediárias e recomendações vigorosas, a UE vem-se
revelando um autêntico locus supranacional de definição de políticas
educacionais de caráter transnacional, com particular destaque, atualmente, para a educação superior.
Conforme já foi observado, trata-se
de algo sem precedentes: da produção de uma “política pública de um
meta-Estado para um meta-campo
universitário” (AZEVEDO, 2006, p.
173), ou seja, de uma política educacional supranacional, comum aos
estados-membros da União, com
vista à construção de um “espaço
europeu de educação superior”. E é
aqui, face ao novo desígnio de criação de um sistema europeu de educação superior, sem dúvida impulsionado e regulado pela União, mas
com um alcance que já ultrapassa,
em muito, as suas fronteiras políticas atuais, que o modelo institucional de tipo anglo-americano emerge
em toda a sua expressão, seja em
termos estruturais, seja em termos
de regulação e de competitividade,
e, até, de hegemonia lingüística, com
o inglês e a cultura anglo-americana
como referências centrais.
O processo político e de reformas
institucionais, internamente processadas por cada governo nacional ou
respectivas entidades descentralizadas, que deverá conduzir ao estabelecimento efetivo do novo sistema
europeu de educação superior, até
2010, incluindo atualmente quarenta
e cinco países (isto é, todos os da
UE e, ainda, dezoito países europeus não pertencentes à UE), foi
designado por Processo de Bolonha.
Em 1998, em Paris, os ministros
da educação da Alemanha, França,

Itália e Reino Unido assinaram uma
declaração conjunta onde perspectivam já a construção de um “espaço europeu de educação superior” (DECLARAÇÃO DA SORBONNE, 1998). No ano seguinte,
os ministros de vinte e nove estados
europeus, incluindo Portugal, subscreveram a chamada Declaração de
Bolonha (1999), onde assumem como objetivos o estabelecimento, até
2010, de um espaço europeu de educação superior coerente, compatível,
competitivo e atrativo para estudantes europeus e de países terceiros.
A construção do referido sistema europeu de educação superior é
considerada “a chave para promover
a mobilidade e a empregabilidade
dos cidadãos” e para a “obtenção de
maior compatibilidade e de maior
comparabilidade”. Embora se recuse a idéia de simples homogeneização ou padronização, eventualmente menos aceitável face à grande diversidade da educação superior
dos países aderentes, insiste-se na
harmonização e na necessidade da
coordenação de políticas, na promoção da dimensão européia dos currículos, na cooperação internacional, na mobilidade e no intercâmbio,
bem como na cooperação no “setor
da avaliação da qualidade, tendo
em vista vir a desenvolver critérios e
metodologias que sejam passíveis de
comparação” (DECLARAÇÃO DE
BOLONHA, 1999).
Os princípios destacados e as
respectivas linhas de ação — sistema de graus legível e comparável,
sistema de ciclos de estudos, sistema de créditos comum, mobilidade,
cooperação na avaliação, dimensão
europeia — revelam-se absoluta-
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mente indispensáveis não apenas
face à idéia de convergência e de
sistema europeu, mas também face
aos mais centrais objetivos políticos:
“promover o sistema europeu de
educação superior em todo o mundo”, tornando-o fortemente competitivo face, sobretudo, aos Estados
Unidos da América, designadamente pela atração de estudantes de outros continentes, designadamente o
asiático. O texto da Declaração de
Bolonha não se revela nada enigmático quanto à opção pelo princípio da competitividade em termos
não só de emulação, de eficiência
e de financiamento, mas também
de lógica mercantil, assumindo com
clareza a idéia da centralidade da
Europa no fornecimento de serviços educativos, de resto de matiz
assumidamente etnocêntrico:
Em especial, deve-se ter em
conta o objetivo de elevar a
competitividade internacional
do sistema europeu de educação superior. A vitalidade e a
eficiência de qualquer civilização podem medir-se pela atração que a sua cultura exerce
sobre os outros países. Precisamos assegurar que o sistema
europeu de educação superior
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consiga adquirir um grau de
atração mundial semelhante
ao da nossa extraordinária tradição cultural e científica.
A argumentação produzida revela-se compatível com a chamada
Estratégia de Lisboa, aprovada em
2000 pela UE sob a presidência portuguesa, a qual assume a criação do
“espaço econômico mais dinâmico e
competitivo do mundo”, baseado no
conhecimento e capaz de garantir
um crescimento econômico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão social. Uma
criação que, até o momento, se vem
revelando bastante mais difícil de
realizar do que aquilo que inicialmente se havia previsto.
O Processo de Bolonha, contudo,
tem-se revelado um processo dinâmico, fortemente liderado e monitorado periodicamente, tendo sido
assumido em certos casos como um
“musculadíssimo e duríssimo programa de formatação dos cursos e
graus” (ANTUNES, 2006a, p. 69).
O Comunicado de Praga (2001) virá
acrescentar mais três linhas de ação
relativas à promoção da atratibilidade do espaço europeu da educação
superior, ao maior envolvimento dos
estudantes na gestão das instituições

e à promoção da educação/aprendizagem ao longo da vida. Essa última tem-se tornado uma referência
permanente, apontando paradigmaticamente para um referencial pedagógico centrado no estudante e no
seu trabalho, bem como na abertura
a “novos públicos” para a educação
superior, em muitos países europeus
a atravessar uma crise motivada por
relativamente estabilizadas taxas de
cobertura que, em conjunto com o
decréscimo da natalidade, significam vagas ociosas e práticas competitivas sem precedentes pela atração
de alunos. Porém, a aprendizagem
ao longo da vida apresenta-se quase
sempre como um discurso política e
conceitualmente enigmático, parecendo tender a conferir protagonismo às vertentes mais competitivas e
individualistas, à adaptação e à empregabilidade, ao treinamento e à
qualificação para o crescimento económico, naquilo que já foi designado
como “a mão direita da educação ao
longo da vida” (LIMA, 2007).
Entretanto, em 2003, o Comunicado de Berlim dava conta da decisão de colocar em funcionamento
pleno o sistema europeu de créditos (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System), obedecendo a regras de contabilização

O texto da Declaração de Bolonha não se revela nada enigmático quanto à opção
pelo princípio da competitividade em termos não só de emulação, de eficiência e de
financiamento, mas também de lógica mercantil, assumindo com clareza a idéia da
centralidade da Europa no fornecimento de serviços educativos, de resto de matiz
assumidamente etnocêntrico: “Em especial, deve-se ter em conta o objetivo de elevar a
competitividade internacional do sistema europeu de educação superior”...
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precisas, e também passar a fornecer
aos estudantes o Suplemento ao Diploma, um documento escrito numa
língua estrangeira de grande circulação onde se descreve o programa de
estudos e, entre outros elementos,
se certificam as chamadas “competências transversais” de cada aluno.
Finalmente, o comunicado referese ainda à decisão de reforçar as sinergias entre o “espaço europeu de
educação superior” e o “espaço europeu de investigação”. Em 2005, o
Comunicado de Bergen destacou os
elementos relativos à “garantia da
qualidade” da educação superior européia, tendo os ministros decidido
adotar as propostas de Associação
Europeia para a Garantia da Qualidade da Educação Superior (ENQA,
2005) relativas aos “standards” e às
“orientações” a que deverão passar
a obedecer as avaliações promovidas
pelas agências nacionais e internacionais, as quais, de resto, virão a integrar um registro europeu de agências de garantia da qualidade, o qual
exigirá, por sua vez, a meta-avaliação
e a meta-acreditação das próprias
agências. Finalmente, o Comunicado
de Londres (2007) afirmava a necessidade de “responder eficazmente aos
desafios da globalização” e de construir um espaço europeu de educação superior baseado em “autonomia
institucional, liberdade acadêmica,
igualdade de oportunidades e princípios democráticos que facilitarão a
mobilidade, aumentarão a empregabilidade e fortalecerão a atratividade
e competitividade da Europa.”
É visível, com efeito, uma reforma da educação superior à escala
europeia, sem precedentes, em que
se destaca, em primeiro lugar, uma
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grande perda de protagonismo dos
Estados nacionais, a tal ponto que
talvez se possa falar de uma espécie
de “desnacionalização” da educação
superior ou, de outro ponto de vista,
de uma decisiva e definitiva “europeização” das universidades e outras
escolas superiores, optando por políticas de liberalização e pela necessária harmonização para a emulação e
a competitividade, vencendo barreiras e fronteiras tradicionais. A este
propósito observou Fátima Antunes:
“tipicamente, a desregulação liquefaz as fronteiras geográfico-políticas
e territoriais para maximizar o valor
de troca e, portanto, potenciar o poder inscrito na capacidade aquisitiva, capital econômico e cultural e/
ou no estatuto individual e coletivo”
(ANTUNES, 2006a, p. 69). Assistese, assim, a um complexo processo
de redução da autonomia relativa
dos Estados nacionais em matéria
de educação superior; a uma direção
supranacional de políticas, agora relativamente descontextualizadas; a
uma deslocalização das arenas de
debate e dos processos de discussão
democrática de tipo tradicional; à
não participação ou a uma participação fluida e difusa dos atores
educativos diretamente envolvidos,
em favor da intervenção de stakeholders altamente organizados e institucionalizados; à emergência de
novas tecnoestruturas e especialistas
(gestores, grupos de missão, peritos
e avaliadores profissionais etc.); a
uma adaptação célere e por vezes
sem discussão das legislações nacionais, assim sobre-determinadas
externamente à escala européia e
freqüentemente subtraídas do processo de deliberação democrática; à

produção de estudos internacionais,
de avaliações externas e exames de
política, acompanhados de processos
diversos de pilotagem e monitoração
transnacional e pela imposição de
mecanismos externos de “prestação
de contas”; à definição externa e a
priori de “problemas” a enfrentar e
de “soluções” a adotar, aparentemente universais ou, pelo menos,
não contingentes e situados, apresentados como imperativos racionais
ou como exemplos incontornáveis
de “boas práticas” (ver, entre outros
trabalhos, ANTUNES, 2006b; MAGALHÃES, 2004; SEIXAS, 2003).
Observa-se, atualmente, um processo de dupla centralização política,
seja em termos europeus, transnacionais, face a cada um dos Estados
membros ou países aderentes, seja
também em termos internos, ou nacionais, com os governos a chamar
a si a decisão política e a estratégia
adaptativa face às condicionantes
globais. O Processo de Bolonha ficará para a história como um processo político fortemente governamentalizado em termos nacionais,
no contexto de certos países, e externamente sobredeterminado por
agendas transnacionais. Voluntariamente, nenhum governo nacional
parece disposto a ficar de fora do
processo, preferindo aderir, mesmo
quando as conseqüências da criação
de um sistema europeu altamente
competitivo e internacionalmente
avaliado, curso a curso, instituição
a instituição, país a país, venham
provavelmente a produzir resultados
dramáticos para alguns dos participantes como, aliás, exige uma lógica de emulação de tipo mercantil,
com a correspondente criação de
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mercados externos e internos. Em
qualquer dos casos, as universidades
e outras escolas superiores não só
não lideram o processo de integração no sistema europeu, como nem
sequer foram auscultadas acerca da
sua vontade em participar. Daqui
decorrem processos genericamente
caracterizados pela pouca consulta,
por insuficiente debate público e por
pouca ou nula participação no processo de tomada de decisões.
Os diferentes modos de regulação centralizada revelam-se, paradoxalmente, indispensáveis à orientação econômica dominante e à adoção de mecanismos de desregulação
e liberalização típicos do funcionamento dos mercados competitivos.
O Processo de Bolonha “apela à urgência de enfrentar as exigências
da competitividade internacional do
sistema do ensino superior” e a Comissão Européia não faz segredo
da assumida “rivalidade euro-americana” no que à educação superior
e à “economia do conhecimento” se
refere (PORTUGAL, 2004).
O Processo de Bolonha, com vista
à criação de um espaço europeu de
educação superior altamente integrado e competitivo, exige um movimento em direção à convergência,

para que se possa falar de um sistema, sujeito às mesmas orientações
e regras, e para que a competição
interna possa funcionar segundo critérios comuns e comparáveis. Um
mercado competitivo de educação
superior requer um mínimo de regulação relativa ao estabelecimento das
grandes regras do jogo competitivo e
da inclusão das instâncias competidoras, da estrutura comum dos serviços
a prestar, dos critérios de avaliação
da sua qualidade e da informação a
prestar aos consumidores.
Por tudo isso, os elementos de
convergência revelam-se assentes em normas injuntivas detalhadas e padronizadas. Trata-se de uma
convergência normativa, estrutural
e morfológica capaz de integrar os
fornecedores de serviços educativos
num sistema comum, impondo-lhes
pré-requisitos mas, simultaneamente,
num sistema competitivo e, por essa
razão, altamente diferenciado. Estaremos perante uma convergência
normativa indispensável à integração
das instituições, mas logo orientada
para a divergência competitiva e diferenciadora, baseada na rivalidade interinstitucional, dentro e fora de cada
país, na busca incessante por vantagens competitivas. Convergir para

divergir, ou integrar para diferenciar, seriam os lemas mais adequados, no sentido de estabelecer uma
dinâmica onde a rivalidade se torna
imediatamente visível e comparável,
traduzida na capacidade de atração
de mais alunos e de certos tipos de
alunos, designadamente estrangeiros,
de captação de novos recursos financeiros, de projetos de prestação de
serviços ao mercado, de conquista de
novos mercados e públicos, de subida
de posições nos rankings nacionais e
europeus, e tudo isto independentemente das condições contextuais e de
partida de cada instituição de educação superior.
É por todas essas razões que a
educação superior enquanto bem
público, assumindo uma dimensão
social e de política pública democrática, surge consideravelmente negligenciada no Processo de Bolonha.
As associações representativas dos
estudantes europeus têm-se afirmado como um dos setores mais críticos, observando que as condições
dos estudantes raramente têm melhorado, que os entraves financeiros
à mobilidade persistem, que a participação estudantil nos processos de
avaliação continua muito frágil, que
o acesso ao segundo ciclo (mestra-

A educação superior enquanto bem público, assumindo uma dimensão social e de
política pública democrática, surge consideravelmente negligenciada no Processo
de Bolonha. As condições dos estudantes raramente têm melhorado, os entraves
financeiros à mobilidade persistem, a participação estudantil nos processos de
avaliação continua muito frágil e taxas elevadíssimas dificultam o acesso ao
mestrado e ao doutorado. O relatório Bologna with Student Eyes (2007) critica as
derivas economicistas e as lógicas do marketing à escala global
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do) e ao terceiro ciclo (doutorado)
se encontra bastante dificultado em
certos países, até pelo pagamento de
taxas elevadíssimas que, segundo a
OCDE, se devem progressivamente
aproximar dos custos reais por aluno. No último relatório produzido,
intitulado Bologna with Student Eyes
(ESIB, 2007), os estudantes criticam
as derivas economicistas e as lógicas do marketing à escala global na
promoção comercial da educação
superior, a qual parece surgir como
muito atrativa mas, especialmente,
para apenas uma pequena parte dos
estudantes de países terceiros com
capacidade para pagar os seus estudos na Europa (Ibid, p. 8).
Entretanto, mesmo a agenda pedagógica do Processo de Bolonha,
sem dúvida a sua dimensão mais elogiada carece, em muitos países, de
investimento e de condições capazes
de induzir a profundas alterações a
serem processadas. No caso português, pelo contrário, “a diminuição
em termos reais do financiamento do
ensino superior a que se tem assistido
[…] não poderá deixar de constituir
fator de preocupação, em especial
porque as reformas de fundo a implementar, que deverão passar por uma
reorganização pedagógica profunda,
exigem um esforço e investimento

inicial muito significativo” (SIMÃO;
SANTOS; COSTA, 2005, p. 45). Com
efeito, no ano letivo 2006-2007 foram
operados cortes governamentais no
orçamento da educação superior da
ordem dos 15%, por efeito conjugado de diferentes medidas. Diversas medidas de “racionalização” e de
downsizing têm sido levadas a cabo,
através de lógicas gerencialistas que
tendem a tornar ainda mais precários
os vínculos laborais dos docentes, na
sua grande maioria sem nomeação
definitiva.
A redução da duração dos cursos
de primeiro ciclo (graduação), em
certos casos na ordem de dois anos,
parece constituir-se, conforme se
temia, como uma boa oportunidade
para adotar lógicas de redução de
encargos por parte do Estado, e não
para reforçar as condições de trabalho nas escolas, designadamente
em termos pedagógicos. Se assim se
mantiver, mesmo a pedagogia universitária proposta pelo Processo de
Bolonha correrá o risco de ser uma
mudança superficial ou cosmética,
limitada à introdução de um novo
léxico reformador (unidade curricular, resultados da aprendizagem,
horas de contato etc.) sem grande
substância e incapaz de promover
mudanças na organização do traba-

lho docente e discente, na adoção de
esquemas de apoio tutorial aos estudantes, na dimensão das turmas, na
alteração dos processos de avaliação
e na atenção à formação cultural,
ético-política e cívica dos estudantes.
2 Avaliação da qualidade:
estandardização e metaregulação
O Processo de Bolonha, tendo em
vista a criação de um espaço europeu de educação superior capaz de
integrar e, simultaneamente, de diferenciar um vastíssimo número de
“subsistemas nacionais” e de instituições educativas, tem atribuído grande
protagonismo às questões relativas
à “garantia da qualidade.” A um sistema europeu de educação superior
deverá corresponder uma agência
européia de avaliação ou, no mínimo,
uma entidade ou associação européia
das agências nacionais, capaz de as
regular e, eventualmente, de as acreditar e avaliar, de maneira a constituir um registro europeu de agências
de “garantia da qualidade”, devidamente acreditadas (ENQA, 2005). A
meta-acreditação e a meta-avaliação
das agências de acreditação e avaliação, já previstas pela ENQA através de processos externos cíclicos (p.
36), pretendem não apenas garantir a

Trata-se de um modelo institucional de feição gerencialista para as universidades,
inspirado na atividade empresarial. A autonomia institucional e a liberdade acadêmica
tendem, agora, a ser reconceituadas como técnicas de gestão, subordinadas ao paradigma
da “educação contábil”: a valorização da educação “orientada segundo objetivos precisos
e que dessa forma se torna contável através da ação de instâncias de contadoria e dos
respectivos agentes e processos contadores”, centrada no cálculo e medição de resultados
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confiança na ação das agências, mas
também regular a sua emergência e
o seu funcionamento, temendo-se a
criação de agências exclusivamente
orientadas para a obtenção de lucros,
de tipo empresarial, a oferecer os
seus serviços numa lógica de mercado competitivo.
Quanto à “garantia da qualidade” da educação superior, ela tem
estado na base do lançamento de
múltiplos sistemas de avaliação, conselhos e agências nacionais (dos cursos ou programas, da pesquisa, das
instituições ou mesmo dos sistemas
nacionais ou regionais). A regulação
transnacional de tais iniciativas, até
recentemente dependentes de legislação nacional corresponde, agora, a
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uma exigência do Processo de Bolonha e, nesse sentido, a ENQA produziu já standards e “orientações”
com vista à integração dos processos
de avaliação em nível europeu.
Embora seja afirmado que se recusam orientações estreitas, prescritivas e muito formalizadas dos standards, ou “padrões”, antes se preferindo
adotar “princípios genéricos” e standards genéricos, a verdade é que também é afirmado que os standards propostos deverão ser aplicados a todas
as instituições de educação superior e
a todas as agências de avaliação, “independentemente da sua estrutura,
função, tamanho e sistema nacional
em que se encontrem integrados” (p.
11), sendo de resto bastante sistemá-

ticos na sua inventarização e definição e, ainda, nos respectivos procedimentos previstos.
Como se compreende, a avaliação externa, estandardizada, pelo
menos relativamente a quesitos e
matérias centrais, revela-se incontornável em face dos objetivos, simultâneos, de integração e de diferenciação; ou, em outros termos, de
convergência sistêmica e estrutural
orientada politicamente para a divergência competitiva e mercantil.
Neste sentido se têm manifestado
diversos observadores, esclarecendo
como a “garantia da qualidade” exige mensuração, comparação e competitividade, através de “carteiras
de indicadores internacionalmente
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comparáveis, aceites e partilhados
por todas as instituições” (SIMÃO;
SANTOS; COSTA, 2005, p. 185),
mesmo quando o critério da aceitação e da partilha por “todas as
instituições” dificilmente possa ser
atingido. Esclarecem os autores: “A
sociedade do conhecimento exige
qualidade, em termos mensuráveis, e
a realização dos objetivos em tempo
oportuno. Mensurabilidade e temporalidade são as suas características
determinantes. A produtividade e a
competitividade não podem, pois,
ser eliminadas por um humanismo
também ele imprescindível mas, por
isso mesmo, integrante e não antagônico do economicismo e das boas
práticas de gestão” (p. 177).
Remete-se, portanto, para a
criação de um “sistema europeu
de garantia de qualidade”, a que
se deverão subordinar as futuras
agências de avaliação e acreditação
nacionais (para o caso de Portugal
veja-se o Decreto-Lei 74/2006, de
24 de março, Portugal, 2006). Tais
agências poderão intervir em termos de avaliação, numa lógica de
“melhoria da qualidade”, e também
em termos de acreditação, nesse caso mais numa “lógica de controle”.
Seja por processos de acreditação
ex ante, seja por intermédio de processos de acreditação ex post.
Em qualquer dos casos, e ainda
que se possam encontrar algumas
defesas, algo sincréticas, de uma
espécie de paradigma de avaliação
do tipo humanista-economicista, a
orientação dominante revela-se de
tipo positivista e competitivo, como reconhece a própria ENQA no
seu relatório relativo a Portugal:
“A Educação superior, num contex-
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to de globalização, tem começado
a evidenciar características de um
mercado” (ENQA, 2006, p. 9). Ora,
é em contexto de mercado que o
atual paradigma de universidade
vem sendo substituído “por um paradigma empresarial a que devem
estar sujeitos tanto as universidades públicas, como as privadas, e o
mercado educacional em que estas
intervêm deve ser desenhado globalmente para poder maximizar a
sua rentabilidade”, conforme conclui Boaventura de Sousa Santos
(2005, p. 149). E é precisamente
face ao paradigma empresarial que
“a liberdade acadêmica é vista como um obstáculo à empresarialização da universidade e à responsabilização da universidade ante as
empresas que pretendem os seus
serviços” (p. 150). É também neste
quadro de referência que se podem
cabalmente compreender as propostas de tipo tecnocrático e gerencialista no sentido de transformar
as universidades em fundações de
direito privado, dotadas de estruturas tipicamente empresariais, de
que é exemplo recente, para o caso
português, o relatório sobre o ensino superior elaborado pela OCDE
(2006), de resto seguido pelo governo português na sua proposta de lei
apresentada ao parlamento, concernente a um novo Regime Jurídico
das Instituições de Ensino Superior
(PORTUGAL, 2007a). Aqui se propõe, entre outros aspectos, a substituição dos atuais órgãos de governo
por um “conselho geral” a quem
caberá a designação do reitor, na
seqüência das críticas apresentadas
pela OCDE e por outras instituições internacionais aos órgãos cole-

giais e aos elementos de democracia
participativa, agora representados
como fatores de ingovernabilidade
e de ineficiência das escolas.
Trata-se da defesa de um modelo
institucional de feição gerencialista
para as universidades, inspirado na
atividade empresarial, procurando
transferir o governo das instituições
para uma tecno-estrutura gestionária e para o mercado. A autonomia
institucional e a liberdade acadêmica
tendem, agora, a ser reconceituadas como técnicas de gestão, subordinadas a um novo paradigma de
educação a que, há uma década, um
dos autores deste texto chamou paradigma da “educação contábil” (LIMA, 1997), isto é, a valorização da
educação “que é orientada segundo
objetivos precisos e que dessa forma
se torna contável através da ação de
instâncias de contadoria e dos respectivos agentes e processos contadores”
(p. 55). Por essa razão se centra no
cálculo e na medição de resultados,
desvaloriza os processos e os resultados mais difíceis de mensurar e comparar, favorece a padronização, de
tal forma que “as escolas, os ensinos
e as aprendizagens são abordados
como elementos validados, fiáveis,
fidedignos, procurando esbater as
imperfeições e subjetividades” (p. 5556). Daqui resulta uma concepção de
avaliação de tipo tecnocrático e gerencial, predominantemente externa
e quantitativa, estandardizada, centrada na comparação entre produtos
e, em geral, recusando processos de
auto-avaliação conduzidos livremente por critérios próprios, fruto da
autonomia acadêmica e da capacidade de auto-governo. Dispositivos
de avaliação formativa, dialógica ou
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participativa são, em tal contexto,
considerados inaceitáveis, uma vez
considerados subjetivos, internos, situados, isto é, incapazes de garantir a “absoluta exterioridade” dos
agentes avaliadores, conforme exige,
por exemplo, o projeto do governo
português para a criação da Agência de Avaliação e Acreditação para
a Garantia da Qualidade do Ensino
Superior (PORTUGAL, 2007b, p.
3). Exterioridade e heteroavaliação
surgem, naquele documento, como
garantes da independência, do rigor e da objetividade do processo de
avaliação, sem por uma vez se questionar a possível deriva positivista de
tal concepção avaliativa.
Parece, na verdade, que a maior
distância geográfica, cultural, lingüística etc., permitirá a emissão de
juízos de valor mais “objetivos”, incontaminados pelo contexto e pelas
relações sociais. No mesmo sentido,
os objetos a avaliar são representados como “dados” dados, ou captáveis em toda a sua “pureza”, ou “em
estado bruto”, não sendo o resultado de um processo de construção
pelos avaliadores, “modelizados” em
função de um “sistema de referências” que é sempre, por definição,
político e convencional (FIGARI;
TOURMEN, 2006). O processo de
naturalização e de despolitização
das relações complexas, e mesmo
dos confrontos, entre “referidos” e
“referentes”, inerentes a todo o processo avaliativo, pode ser visto como
um indicador do processo mais geral
de “administrativização” da avaliação da educação superior, em boa
parte induzido pelas perspectivas da
Nova Gestão Política e suas correspondentes exigências de medição e
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comparação, de benchmarking, de
ratings e de rankings, obtidos através
de novos instrumentos de avaliação,
auditoria, acreditação, fiscalização,
típicos da atividade econômica. A
sociedade da auditoria, ou da notação, como já tem sido designada
assenta, como observa Rosanvallon
(2006), numa democracia da desconfiança organizada e dos poderes indiretos de vigilância e fiscalização, em
geral importados da esfera econômica, constituindo-se, segundo o autor,
como uma “contra-democracia”, de
resto dependente da ação dos novos profissionais da avaliação e da
prestação dos seus serviços especializados. Em qualquer dos casos
sempre preferíveis, pela sua “independência” e pretensa neutralidade
axiológica, à avaliação por pares,
estes presos à esfera acadêmica e à
sua cultura, em certos casos mesmo
adeptos de processos intersubjetivos
de emissão de juízos, negociando os
sentidos a atribuir aos “dados”, procurando compreender e interpretar a realidade através de processos
hermenêuticos, e não simplesmente
descrevê-la e mensurá-la de forma
objetivista. Para a ENQA (2006),
esses processos sofrem de uma independência limitada, resultando, como no caso português da avaliação
por pares, numa situação de “amigos
a avaliar amigos”, isto é, uma situação em que o conhecimento mútuo
das pessoas e dos contextos é considerado um obstáculo à avaliação.
Uma epistemologia positivista
revela-se, compreensivelmente, mais
funcional aos objetivos políticos desta avaliação de feição tecnocrática,
assente no dualismo sujeito/objeto
de avaliação. Baseada numa espécie

de realismo ingênuo, a avaliação positivista e tecnocrática remete para
uma ontologia da exterioridade, na
qual a realidade é independente da
consciência dos atores. Consequentemente, do ponto de vista metodológico acredita-se que o conhecimento objetivo exige procedimentos de inspiração experimental ou,
pelo menos, assentes em relações
de causa e efeito entre variáveis,
tendendo a reduzir a realidade às
suas dimensões mensuráveis. E isto
mesmo quando, discursivamente,
existem alguns apelos à “triangulação” das fontes, à realização de
visitas e de entrevistas, ou à análise
de documentos, eventualmente com
inspiração etnográfica ou, no mínimo, remetendo para dispositivos de
tipo “estudo de caso”, no entanto
já reduzidos a uma dimensão de legitimação dos processos avaliativos,
isto é, sem maiores conseqüências
em termos epistemológicos. Uma
avaliação de tipo administrado e positivista tende a apresentar-se como
um exercício técnico mais do que
como um processo de produção de
conhecimento ou como uma forma
de investigação avaliativa. Trata-se
de mais uma forma de desvinculação da atividade avaliativa da esfera
acadêmica e de pesquisa, opondo à
cultura acadêmica a cultura empresarial, à comunidade acadêmica e às
suas práticas democráticas o gerencialismo e a competitividade.
É possível que as agências de avaliação e seus respectivos quadros de
profissionais da qualidade venham a
ser alvos das tensões entre os decisores políticos e o mundo acadêmico,
descobrindo no futuro, amargamente, a natureza política e reguladora
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da avaliação da educação superior,
bem como o debate epistemológico
a que a sua ação não pode deixar
de ser submetida, designadamente através do escrutínio acadêmico.
Um estudo recente, promovido pela
ENQA e baseado num questionário
dirigido às agências de avaliação,
revela já a importância do referido
debate epistemológico, tal como as
dificuldades em torno da heterogeneidade dos valores, dos contextos,
das línguas e dos conceitos subjacentes à avaliação, entendida como
uma construção social (CROZIER;
CURVALE; HÉNARD, 2006).
Porém, os referidos problemas
de ordem ontológica, epistemológica e metodológica em torno das
práticas de avaliação da educação
superior relevam, no essencial, da
sua definição política. O paradigma
dominante de avaliação contábil e
gerencial, baseado numa epistemologia positivista, é justificado pelo papel atribuído à avaliação em
termos de regulação da educação
superior. É exatamente neste terreno que a estandardização, a lógica positivista e de competitividade
servem aos propósitos dos novos
modos de regulação emergentes, especialmente induzidos pela reforma
do Estado. A tradicional regulação

estatal das universidades é afastada
a partir do momento em que o Estado passa a ser definido como um
“parceiro” que contratualiza com as
instituições, já não as controlando
diretamente, mas antes supervisando-as. A transição do Estado-regulador para um Estado-supervisor,
isto é, do modelo de controle estatal
para o modelo de supervisão estatal
(AMARAL; MAGALHÃES, 2000),
exige a criação de instâncias de intermediação entre as universidades e o Estado, capazes de oferecer
um primeiro nível de regulação e
controle, a partir da avaliação e da
“prestação de contas”, necessariamente referenciados a indicadores
padronizados de performance (SANTIAGO; MAGALHÃES; CARVALHO, 2005, p. 31). É exatamente
o papel das agências de avaliação
externa e da produção de rankings,
já à escala européia, isto é, envolvendo processos de regulação de tipo transnacional, remetendo para o
Estado funções de meta-regulação,
assim o concebendo como um “regulador das regulações” (BARROSO, 2006, p. 63), através da descentralização de processos, permitindo
e valorizando a diversidade de projetos e de procedimentos mas, ao
invés, atuando de forma altamente

centralizada em face dos distintos
resultados de performance atingidos
por cada instituição e “revelados”
publicamente na seqüência da avaliação externa.
As “conseqüências da avaliação”
por parte do Estado e designadamente em termos de financiamento
público e de manutenção das instituições ou dos seus programas,
tal como os “efeitos de mercado”
resultantes da informação aos consumidores através da publicização
dos resultados, com a respectiva
indução de rivalidade interinstitucional, representam hoje, como se
viu, requisitos indispensáveis para a
construção de um sistema europeu
de educação superior fortemente
atrativo à escala global e seguindo
uma lógica mercantil.
3 A chamada Universidade
Nova no Brasil e o REUNI
Na história recente das políticas
públicas no Brasil nota-se que as
reformas, entre outras motivações3,
são bastante influenciadas pelo fundamento de política externa, isto é,
por modelos estrangeiros, relatórios
teóricos e por think tanks transnacionais. A reforma universitária de
1968 no Brasil, por exemplo, durante o regime militar, sofreu a influ-

O paradigma dominante de avaliação contábil e gerencial, baseado numa epistemologia
positivista, é justificado pelo papel atribuído à avaliação em termos de regulação da
educação superior. É exatamente neste terreno que a estandardização, a lógica positivista
e de competitividade servem aos propósitos dos novos modos de regulação, especialmente
induzidos pela reforma do Estado. Este passa a ser definido como um “parceiro” que
pactua com as instituições, já não as controlando diretamente, mas supervisando-as
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ência do modelo departamental da
universidade norte-americana. Nos
anos 1990, por sua vez, as reformas
do Estado e da educação superior
tiveram por referencial teórico o liberalismo ortodoxo emulado pelo
Banco Mundial. Já no início do século XXI, qualquer movimento de
reforma universitária que se pretende implantar no mundo, entre outras
inspirações e referenciais, obriga-se
a fazer menção ao Processo de Bolonha que, conforme foi apresentado
anteriormente, é uma meta-política
pública, de um meta-Estado, iniciada em 1999, de construção de um
espaço de educação superior na Europa até o ano de 2010, cujo objetivo
essencial é o ganho de competitividade do Sistema Europeu de Ensino Superior frente a países e blocos econômicos. Com tal finalidade,
esse projeto pan-europeu objetiva
harmonizar os sistemas universitários nacionais, de modo a equiparar
graus, diplomas, títulos universitários, currículos acadêmicos e adotar
programas de formação contínua
reconhecíveis por todos os Estados
membros da União Européia.
No Brasil não existe, atualmente,
uma norma legal de ensino superior
consolidada. O que há, após o descarte das normativas que balizaram
as políticas educativas e universitárias durante o regime militar, é um
conjunto de leis (entre elas a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB), medidas provisórias e
resoluções ministeriais e do Conselho Nacional de Educação (CNE)
que, pouco a pouco, vem delineando o modelo universitário. Nos
anos 1990, a reforma do sistema de
educação superior no Brasil ocor-
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reu em paralelo com a Reforma do
Estado, priorizando o livre jogo do
mercado. Ou seja, durante os dois
mandatos de Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002) houve um forte processo de mercadorização das
relações sociais.
As propostas para a educação superior, emanadas do governo de Luís
Inácio Lula da Silva, em seu primeiro mandato (2003-2006), guardam
características inerciais em relação
ao período anterior (FHC) mas, em
grande medida, são distintas. Em termos pontuais, a reforma universitária
do Governo Lula, analisada a partir
das políticas públicas em execução e
com base nos princípios presentes no
Documento II do MEC e na quarta e
última versão do Anteprojeto de Lei
enviado, em 12 junho de 2006, à Câmara dos Deputados Federais, tornando-se Projeto de Lei 7200/2006,
tem as seguintes marcas:
• Definição de um modelo de financiamento universitário;
• Regulação da transnacionalização
das IES privadas;
• Política de cotas para estudantes
de escolas públicas, negros e índios e criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI);
• Criação de um Conselho com
Participação da Comunidade,
sindicatos, docentes e funcionários nas Universidades Públicas e
Privadas;
• Submissão das universidades ao
princípio da Responsabilidade
Social;
• Regulação das fundações;
• Avaliação e acreditação das IES
com vistas a assegurar a qualidade.
Em 2007, iniciado o segundo mandato do Presidente Lula, o

MEC, coincidindo com a tramitação
do PL 7200/2006, tem emitido sinais
abonadores à proposta de implantação da “Universidade Nova”. A
idéia é mudar o modelo da estrutura acadêmica da educação superior
que passaria a se compor por três
ciclos: Bacharelado Interdisciplinar
(1° Ciclo); Formação Profissional
(2° Ciclo); Pós-Graduação (3° Ciclo). De acordo com o Documento
Preliminar para Consulta Pública
da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), instituição que, além da
Universidade de Brasília (UnB),
Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Universidade Federal do ABC
(UFABC), está em vias de implementar tal processo de reforma,
A proposta atualmente denominada de Universidade Nova implica uma transformação
radical da arquitetura acadêmica da universidade pública
brasileira, visando a superar os
desafios e corrigir [uma série
de] defeitos. Pretende-se, desse modo, construir um modelo
compatível tanto com o Modelo Norte-Americano (de origem flexneriana) quanto com
o Modelo Unificado Europeu
(processo de Bolonha) sem,
no entanto, significar submissão a qualquer um desses regimes de educação universitária.
A principal alteração proposta
na estrutura curricular da universidade é a implantação de
um regime de três ciclos de
educação superior:
Primeiro Ciclo: Bacharelado
Interdisciplinar (BI), propiciando formação universitária
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geral, como pré-requisito para
progressão aos ciclos seguintes;
Segundo Ciclo: Formação
profissional em licenciaturas
ou carreiras específicas;
Terceiro Ciclo: Formação acadêmica científica, artística e
profissional da pós-graduação.
A introdução do regime de
ciclos implicará ajuste da estrutura curricular tanto dos
cursos de formação profissional quanto da pós-graduação.
Além disso, propõe-se a incorporação de novas modalidades de processo seletivo,
para o próprio BI e para as
opções de prosseguimento da
formação universitária posterior (UFBA, 2007, p. 9).
A possibilidade de materialização da “Universidade Nova” surge
com a publicação do Decreto 6.096,
de 24 de abril de 2007, instituindo o
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) que tem
por objetivo “criar condições para a
ampliação do acesso e permanência
na educação superior, no nível de
graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas universi-

dades federais” (BRASIL, 2007, Art.
1º). Apesar do enunciado de boas
intenções e de não haver menção ao
BI, trata-se, em essência, de estabelecer uma política que procura estimular a adesão a um novo modelo
de universidade e uma nova relação
de trabalho com os professores. Segundo o mencionado Decreto,
O Programa tem como meta
global a elevação gradual da
taxa de conclusão média dos
cursos de graduação presenciais para noventa por cento
e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais
por professor para dezoito,
ao final de cinco anos, a contar do início do plano. (BRASIL, 2007, §1º, do Art. 1º).
O REUNI é um programa de reforma das IFES acoplado a um plus
de financiamento para aquelas universidades que a ele aderirem. Esse
conjunto de condições é uma forma
de estimular a concorrência entre
as universidades federais. Talvez
mais correto seria dizer que se trata
de uma competição de regularidade
e de busca de identidade ao modelo sugerido pelo MEC. De acordo
com o Decreto 6.096/20074,

O Ministério da Educação
destinará ao Programa recursos financeiros, que serão
reservados a cada universidade federal, na medida da elaboração e apresentação dos
respectivos planos de reestruturação, a fim de suportar as
despesas decorrentes das iniciativas propostas, especialmente no que respeita a:
I-Construção e readequação de
infra-estrutura e equipamentos
necessárias à realização dos
objetivos do Programa;
II-Compra de bens e serviços
necessários ao funcionamento dos novos regimes acadêmicos; e
III-Despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das
atividades decorrentes do plano de reestruturação (BRASIL, 2007, Art.3 º).
De forma semelhante ao conceito
de contrato de gestão, instrumento
inspirado nas propostas do MARE
(Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado), da
época do ministro Bresser Pereira5,
o REUNI condiciona o financiamento ao cumprimento de metas previamente acordadas. Segundo o referi-

O Reuni é um programa de reforma das instituições federais de ensino superior acoplado
a um plus de financiamento para aquelas que a ele aderirem. Esse conjunto de condições
é uma forma de estimular a concorrência entre as universidades federais. Talvez mais
correto seria dizer que se trata de uma competição de regularidade e de busca de identidade
ao modelo sugerido pelo MEC. Mas está limitado à previsão orçamentária, não havendo a
garantia da continuidade e do cumprimento de desembolsos acordados
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do decreto, “A proposta, se aprovada
pelo Ministério da Educação, dará
origem a instrumentos próprios, que
fixarão os recursos financeiros adicionais destinados à universidade,
vinculando os repasses ao cumprimentos de etapas” (Art. 6º).
Entretanto, demonstrando o predomínio da mão direita (finanças)
sobre a mão esquerda (educação)6
do Estado, o REUNI está limitado
à previsão orçamentária concedida,
não havendo a garantia da efetividade, da continuidade e do cumprimento de desembolsos acordados.
Assim, o Ministério da Educação
subordina o REUNI e, conseqüentemente, o projeto de implantação
da “Universidade Nova”, aos Ministérios do Planejamento e da Fazenda. Conforme o diploma legal,
“O atendimento dos planos é condicionado à capacidade orçamentária e operacional do Ministério da
Educação (Art. 3º, §3º)”.
Porém, caso o Ministério da Educação e as universidades federais
aderentes prosperem no projeto de
reestruturação, em termos esquemáticos a “Universidade Nova” seria
uma proposta de uma nova arquitetura da organização curricular-programática dos cursos de graduação
que ofereceria a possibilidade de
formação básica por grandes áreas
do conhecimento. Tomando-se por
base o Documento Preliminar da
UFBA, o Bacharelado Interdisciplinar seria composto por dois conjuntos de componentes curriculares, o
primeiro seria uma Formação Geral (FG) e o segundo de Formação
Específica (FE) com vista a uma
“orientação” profissional7. O Bacharelado Interdisciplinar
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pode ser definido como curso de formação universitária interdisciplinar, “geral
e propedêutica”, devendo
servir como requisito para: a) formação profissional
de graduação; b) formação
científica ou artística de pósgraduação. Terá duração de
6 semestres (ou ainda, 9 trimestres), com uma carga horária total mínima de 2.412
horas. A Carga Curricular
do Bacharelado Interdisciplinar baseia-se no conceito de Blocos Curriculares,
definidos como conjunto de
módulos (cursos, disciplinas,
atividades, programas, trabalhos orientados) cobertos
pelos alunos durante o semestre ou quadrimestre letivo. Cada módulo equivale a
quatro (4) horas/semana de
atividade em sala de aula/laboratório/observatório. O BI
compreende um mínimo de
24 e um máximo de 32 componentes curriculares [...].”
(UFBA, 2007, p. 9-10)
Esse desenho curricular, próprio da concepção da Universidade Nova, está sendo analisado pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão da UFBA que, a exemplo da Universidade de Brasília
(UnB) e da Universidade Federal
do ABC (UFABC), detém o pioneirismo nas discussões a respeito da implantação desse modelo.
Conforme pode-se notar pela figura 1, o BI seria a base inicial
da estrutura acadêmica (Primeiro
Ciclo), teria duração de três anos8

e se comporia da Formação Geral
(FG) e Formação Específica (FE).
A FG comportaria três modalidade de componentes curriculares:
Eixos Básicos (EB), Eixos Interdisciplinares Básicos (ET) e Eixos
Integrados (EI). Dispensando-se
de maiores discussões sobre as
especificidades dos componentes
curriculares, segundo o Documento Preliminar apresentado pela
UFBA, três Bacharelados Interdis
ciplinares seriam possíveis: BI em
Artes (BA)9, BI em Humanidades
(BH)10 e BI em Ciências (BC) 11
(UFBA, 2007, p. 13). Essa arquitetura coincide parcialmente com o
modelo norte-americano e com o
do Processo de Bolonha. Segundo
Márcia Pontes, Coordenadora de
Ensino de Graduação na UFBA,
O modelo europeu proposto
pelo Processo de Bolonha é
outro que pode servir para enriquecer os debates brasileiros
sobre a Universidade Nova
[...] Com esse projeto, possivelmente as instituições européias aumentarão sua competitividade e formarão melhor
os egressos, com um currículo
mais adaptado às exigências
do mercado de trabalho. Além
disso, estudantes e professores
terão maior mobilidade entre
as várias instituições do continente [...] (PONTES, M. apud
BORGES, 2007).
Efetivamente, os formuladores
da Universidade Nova são reticentes em admitir coincidências com
os modelos existentes nos EUA ou
na Europa. Naomar de Almeida
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Filho, reitor da UFBA e principal
sistematizador da idéia, intitula um
dos principais capítulos de seu livro,
Universidade Nova: textos críticos e
esperançosos, de “Universidade Nova: Nem Harvard Nem Bolonha”
(ALMEIDA FILHO, 2007a, p. 259).
Entretanto, em essência, a Universidade Nova não é uma negação dos
modelos existentes nos EUA ou em
implantação na Europa (Processo
de Bolonha), mas sim, uma mescla
tímida de ambos. Há algo contraditório no discurso a favor da Universidade Nova. Por um lado, no título,
Almeida Filho nega os modelos norte-americano (Harvard) e europeu
(Bolonha); por outro, declara que
“é imprescindível que, nas relações
complexas de trocas internacionais,
tenhamos sistemas educacionais que
sejam valorizados e compatíveis (sem
grifos no original) com os centros intelectuais e econômicos do mundo
contemporâneo [EUA e Europa?]”
(2007a, p. 293).
Almeida Filho também afirma
que a Reforma Universitária de
1968, inspirada no modelo norteamericano, foi deturpada pelo tradicionalismo na universidade brasileira. Mais que uma crítica ao modelo de 1968, o reitor da UFBA
lamenta a respeito da incompletude
da Reforma inspirada no Relatório Atcon12. Segundo suas próprias
palavras, “em menos de 10 anos, as
universidades brasileiras que passaram por aquela reforma já haviam
recuado, quase completamente, em
relação às alterações de estrutura
institucional e de arquitetura curricular” (2007a, p. 293).
A lógica da Universidade Nova
pode ser compreendida como um
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modo de se afastar do Processo Bolonha e se reaproximar do modelo
norte-americano (não totalmente implantado em 1968), isto sem
precisar montar a infra-estrutura
necessária da universidade norteamericana e sem a necessidade de
encaminhar a formação profissional
na graduação como, de fato, continua acontecendo na Europa do
Processo de Bolonha.
Como tem acontecido na história recente (séculos XX e XXI) da
diplomacia brasileira, ao que tudo
indica, o Brasil aprecia e admira as
novidades européias, embora deixese levar pela força gravitacional dos
EUA. Apesar do discurso otimista,
o Brasil, com a Universidade Nova,
corre o risco de transformar suas
Universidades Públicas em Liberal
Arts Colleges, abrindo mão de alcançar o padrão de qualidade das
universidades de primeira linha dos
EUA (Universidade de Harvard?).
Almeida Filho (2007b), antecipando-se à crítica, escreve que
Nos Estados Unidos, a educação fundamental e média,
desde o início do século XX,
é gratuita e universalizada. A
elite brasileira critica a highschool americana por ser mais
fraca que o nosso padrão do
ensino médio. Este é um equívoco, pois se compara um sistema público de educação (o
norte-americano) com uma
elite de escolas privadas, especialistas em preparar jovens
para ingresso em universidades
públicas (brasileiras). O aluno
norte-americano entra na universidade para um período de

formação científica e cultural
no undergraduate college, e só
depois tem acesso a cursos de
mestrado ou doutorado, definidores de profissões.
Não é supérfluo lembrar uma
máxima inglesa, “Os EUA, com
4.000 instituições de educação superior, provavelmente têm cinqüenta das melhores universidades do
Mundo e, sem dúvida, tem as 500
piores” (STEVENS, 2004, p. xiii)13.
Em suma, há nos EUA uma grande
amplitude de qualidade. Em qual
grupo as Universidades brasileiras
estariam participando, entre as melhores ou as piores? Seriam os Bacharelados Interdisciplinares (BI)
uma capitulação à insuficiência formativa do Ensino Médio público
brasileiro e, efetivamente, funcionando como cursos pós-médios?
Além disso, de modo ousado,
Almeida Filho manifesta que a
universidade brasileira deixou de
ser o locus de formação profissional e de quadros de direção e que
este papel (ensino-formação) está
sendo cumprido por organizações
que desconhecem as missões precípuas de toda Universidade (ensino,
pesquisa e extensão):
nem mesmo o deus ex-machina chamado “mercado
de trabalho” parece mais se
importar com os padrões de
formação profissional dos
egressos da educação universitária. Grandes corporações,
empresas de pequeno e médio porte, instituições públicas
(principalmente do judiciário), simplesmente retreinam
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todos os profissionais recrutados para compor seus quadros
técnicos e executivos, como
se a passagem pela instituição
educacional e a conquista do
diploma universitário apenas
cumprissem a função de credenciamento e não de formação profissional (2007, p. 294).
As empresas, e mesmo o poder
público, há muitos anos têm políticas de educação e de treinamento de
pessoal. Não pode haver confusão
entre o pragmatismo do empregador e a formação do cidadão. Além
disso, não se pode abster do debate
alegando que está se defendendo a
“liberdade de escolha” na educação,
conforme declara Manuel Palácios,
então dirigente da Sesu/MEC: “A
grande razão de ser da Universidade
Nova é a ampliação da liberdade no
ensino superior. Isso diz respeito a
muitas esferas, e tem reflexo especial para os alunos, que terão maior
possibilidade de escolha para definir
suas trajetórias acadêmicas” (CASTRO, 2007).
Historicamente, as forças progressistas da sociedade defendem
que a escola (e a universidade) ofereça formação não interesseira ao
cidadão, pois as instituições públicas
não podem, simplesmente, sucumbir
ao imediatismo de mercado. Porém,
diante das carências existentes nos
países periféricos, não se pode abrir
mão de um projeto soberano e sustentável. Diante dessa realidade, estaria uma fração da elite dirigente,
após o Brasil experimentar baixos
níveis de crescimento nos últimos
20 anos, conformando-se à estagnação e abdicando da oferta mas-
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siva e sustentada de profissionais e
quadros para o desenvolvimento do
País? Qual o “novo” caminho para
o Brasil? Sem Harvard e sem Bolonha e descartando os Liberal Arts
Colleges, resta a ousadia de construir
um espaço de educação superior no
Hemisfério Sul que seja compatível
com os centros científicos mundiais,
que possua reconhecida qualidade,
que promova a inclusão social, que
considere a educação com um bem
público, que permita a mobilidade
acadêmica de professores e discentes e que a internacionalização da
educação superior tenha a marca da
solidariedade.
Para sustentar a idéia da “Universidade Nova”, Almeida Filho
recorre ao legendário educador
Anísio Teixeira que, com espírito
republicano, entendia que “educação não é privilégio” (2007a). Procurando defender um projeto de
desenvolvimento do Brasil, Teixeira
fez constantes referências ao modelo humboldtiano de universidade,
que se caracteriza pela aliança entre o ensino e a pesquisa. Para ele,
a universidade brasileira deveria ser
transformadora da cultura nacional. Do mesmo modo que o modelo
da Universidade de Berlin (fundada por Humboldt em 1810) auxiliou
a superação da letargia alemã, o
educador baiano considerava que
uma nova universidade no Brasil
poderia cumprir o mesmo papel.
Em suas palavras,
O processo iniciado por Humboldt na Universidade de Berlin generalizou-se por toda a
Europa. Antes desse período,
toda a universidade estava a

transmitir um conhecimento
universal já existente e já formulado pelos livros antigos.
Com Humboldt, surge para
a universidade a função de se
elaborar a cultura nacional
que vai ser ensinada [...]. Então, não se trata de dizer apenas que a universidade precisa
dedicar-se à pesquisa. Ela tem
de reformular o conhecimento
que iria ensinar [...]. A universidade somente será de pesquisa quando passar a reformular
a cultura que vai ensinar (TEIXEIRA, 2005, p. 190).
Se se deseja realmente uma sociedade humanizada, solidária e desenvolvida, não se pode conformar
com a sociedade realmente existente. A universidade é o lugar da
insatisfação e da crítica constante.
A simples mudança da arquitetura curricular da universidade não
a torna uma universidade nova. A
universidade brasileira para se renovar precisa tomar a lição histórica de
Humboldt, o que não se traduz por
germanizar-se, norte-americanizarse ou europeizar-se. A universidade
humboldtiana não está esgotada no
Brasil, não se podendo abortar um
projeto de universidade que ainda
está em gestação e, mesmo assim,
tem gerado ciência e massa crítica
para o País. No campo da pesquisa,
segundo a Capes,
O Brasil conquistou em 2006
a 15ª posição no ranking dos
países com maior produção de
novos conhecimentos científicos do mundo, subindo duas
colocações comparado a 2005
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[...]. Os dados internacionais
(Capes/Thomson NSI 2006)
mostram que os pesquisadores
brasileiros publicaram nesse
ano 16.872 artigos nas mais
importantes revistas científicas do mundo, apenas cerca de
quatro vezes menos que a Alemanha, a segunda do ranking,
que publica 8,1% do total
mundial. Já em relação a 2004,
o crescimento foi de 33%,
três vezes a média mundial. O
Brasil ultrapassou a Suécia e
Suíça [...]. No topo do ranking
estão os Estados Unidos, que
são responsáveis por 32,3% da
produção científica mundial;
em seguida vem a Alemanha,
que desloca o Japão e assume
a segunda posição com 8,1%;
a China assume o quarto lugar
e, em quinto, está a Inglaterra.
(CUNHA, 2007).
As melhores universidades brasileiras, como a USP, Unicamp,
UFRJ, Unesp, UFRGS e UFMG,
conquistaram essa posição pela inspiração humboldtiana de aliar ensino, pesquisa e extensão. Não se
trata de preservar possíveis vícios
existentes (traços de corporativismo,
elitismo ou oligarquismo), mas de
fazer avançar, propagar e massificar
a cultura e a ciência elaboradas nas
universidades14. Conforme o próprio Anísio Teixeira (2005, p. 191),
É absolutamente necessário
que a educação seja um processo de incorporação pelo
aluno da cultura real da sociedade, cultura de que a universidade seria a reformadora;
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e não um acréscimo, não um
ornamento, não um simples
processo informativo. Só conseguiremos transmitir a cultura e o saber quando transformarmos as nossas instituições
educacionais em instituições
realmente embebidas no solo
brasileiro, na terra brasileira,
a refletirem a peculiaridade
brasileira e o modo de pensar
brasileiro. Foi exatamente isso
que Humboldt imaginou para
a Alemanha.
Além disso, apesar da construção dicotômica de Naomar, como
que fazendo oposição entre o modelo norte-americano e o europeu,
a universidade nos EUA é o resultado das relações entre e o novo
e o velho mundos, entre o projeto
de independência nacional e a herança intelectual metropolitana,
entre o senso prático e a pesquisa
básica. A Universidade de Berlin
tornou-se referência na consolidação do sistema universitário
norte-americano, servindo como
amálgama de marca original para a
construção da independência acadêmica. Perkin classifica a história
da universidade norte-americana
em três fases, sendo que a terceira
e última recebe fortemente a influência humboldtiana. De acordo
com Perkin (2006, p. 184)15,
Depois da Revolução Americana [independência], as
instituições fundadas pelos
colonizadores passaram por
três fases de desenvolvimento. Primeiramente, ocorreu a
promoção das universidades

estaduais, começando com
as Universidades do Norte
da Carolina e da Geórgia,
respectivamente, abertas
em 1795 e 1801. Eram instituições seculares que contavam com o forte esteio do
financiamento público, mas
também submetidas ao monitoramento da Assembléia
Legislativa do Estado. A segunda fase é marcada pela
criação, de acordo com a Lei
Morril (Morril Act) de 1862,
de land-grant colleges; entre
essas instituições pioneiras
de educação superior está o Ezra Cornell’s College
(1869), localizado na cidade
de Ithaca, Estado de Nova
York, no qual ‘qualquer pessoa pode encontrar instruções
em qualquer área de estudos’,
particularmente nas ciências
aplicadas com vistas a servir à
recente sociedade em processo de industrialização em setores como a agricultura e a
engenharia. A educação norte-americana teve um olhar
tanto para o lado prático como para o lado intelectual e
moral, mas o grande salto a
frente aconteceu na terceira fase de desenvolvimento,
com a influência do modelo
alemão de universidade de
pesquisa, começando com John Hopkins em 1876 e logo
imitado por Harvard, Yale,
Columbia, Northwestern,
Michigan e outras universidades, públicas e privadas,
estendendo-se a Stanford
e Berkeley na Costa Oeste.

Revista Adusp
A universidade de pesquisa
norte-americana ainda guarda alguma semelhança com o
modelo alemão.
Percebe-se que o projeto de país, independente e soberano, impulsionou o modelo norte-americano de universidade, preparado
para a pesquisa e para responder
às demandas da sociedade. O Brasil, ao discutir a reforma universitária, precisa discutir ao mesmo tempo seu projeto de país. O
projeto brasileiro de universidade
pública, gratuita, de qualidade e
com pertinência social necessita,
de modo urgente, ser encaminhado com a refundação do projeto de
país, pois, conforme Boaventura
de Souza Santos (2004, p. 47-49),
Efectivamente, nos últimos
vinte anos, a globalização
neoliberal lançou um ataque
devastador à idéia de projecto nacional [...]. No caso
da universidade pública, os
efeitos deste ataque não se
limitaram à crise financeira.
Repercutiram-se directa ou
indirectamente na definição
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de prioridades de pesquisa
e de formação [...]. As universidades globais dos EUA,
da Austrália e da Nova Zelândia, actuam no quadro de
projectos nacionais que têm o
mundo como espaço de acção
[...]. Para os países periféricos
e semiperiféricos o novo contexto global exige uma total
reinvenção do projecto nacional sem a qual não haverá
reinvenção da universidade.
Por fim, talvez não seja deslocada a lembrança de uma passagem
do livro produzido por um coletivo
de professores franceses, liderado
por Pierre Bourdieu, que vem a se
constituir em verdadeiro antídoto
contra o pragmatismo desenfreado
que, em geral, dá o tom em muitos
pontos do debate atual envolvendo
reformas e reformadores:
Em oposição às carreiras fechadas que exigem e impõem
uma adaptação precoce à ordem social tal como ela é, a
universidade é um lugar, talvez o único, de confrontação
crítica entre as gerações, um

lugar de experiências múltiplas, efetivas, políticas, artísticas, certamente insubstituíveis,
uma oportunidade única para
muitos rapazes e moças de viver, por um tempo mais ou
menos longo, qualquer coisa
que se assemelha a uma vida
intelectual, antes de entrar de
uma vez por todas na ordem
social [...]. Com a derrocada
desse lugar de concorrência e
de questionamento dos saberes que o ensino superior ainda representa, é uma forma
insubstituível do espírito crítico e cívico, do espírito cívico
crítico, que viria a desaparecer, atrofiando toda reflexão
geral, capaz de ultrapassar os
limites das especializações disciplinares e das competências
economicamente funcionais,
e assegurando para toda uma
parcela da juventude esta espécie de distância crítica com
relação ao seu destino social
que é a condição de uma vida cultural esclarecida e de
uma participação ativa na democracia. (ARESER, 1997, p.
120-121).
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Notas

1 Professores, respectivamente: no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, Portugal; no Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Estadual de Maringá; na Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo e no PROLAM-USP.
2 Sob o título “O Processo de Bolonha, a Avaliação da Educação Superior e algumas considerações sobre a Universidade Nova”.
3 Ver, a respeito, o capítulo “Fundamentos de Política Externa, Fundamentos de Política Interna, Fundamentos Críticos e
Fundamentos Ideológicos” (AZEVEDO; CATANI, 2005).
4 Na Argentina, com o Programa de Reforma da Educação Superior (PRES), houve o que se convencionou chamar
de “fondos concursables”, em que as Universidades, com a finalidade de ampliar seu insuficiente orçamento próprio,
concorriam em editais de financiamento publicados pelo Ministério da Educação. Para um maior detalhamento, ver
Azevedo e Catani, 2004.
5 O ministro Bresser Pereira tem organizada sua produção intelectual no sítio http://www.bresserpereira.org.br.
6 Conforme metáfora presente no pequeno livro de combate de Pierre BOURDIEU, Contre-feux (1998).
7 “Após a conclusão da Formação Geral ao final do segundo ano, complementada com opções de blocos curriculares de
Formação Específica, o aluno poderá requerer um Diploma de Curso Seqüencial. Caso lhe seja impossível prosseguir na
trajetória de carreira profissional ou acadêmica, este título dar-lhe-á acesso a cursos superiores de Educação Profissional
Tecnológica (+ 2 semestres), fazendo jus ao Diploma de Tecnólogo, conforme a legislação vigente” (UFBA, 2007, p. 13).
8 Com a possibilidade de obtenção de um Diploma de Curso Seqüencial ao final de dois anos (UFBA, 2007, p. 13).
9 Áreas de Concentração do BA: Artes Visuais, Dança, Teatro, Música e Cinema e Vídeo.
10 Áreas de Concentração do BH: Letras, Filosofia, Educação, Comunicação, Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas.
11 Áreas de Concentração do BC: Ciências Exatas, Ciências da Matéria, Ciências da Vida, Ciências da Saúde e Ciências
de Informação.
12 Original reflexão a respeito da reforma universitária de 1968 pode ser encontrada em Cunha (Luiz Antônio. A
Universidade Reformanda (1988) – há nova edição, lançada em 2007, pela Editora Unesp.
13 “the US, with 4.000 institutions of higher education, probably has fifty of the best universities in the world and
undoubtedly has 500 of the worst” (STEVENS, 2004, p. xiii).
14 Dentre as 15 universidades com maior produção científica no momento, 11 cresceram mais de 200% no período 19962006, segundo os dados mais recentes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), obtidos
com exclusividade pelo jornal O Estado de S. Paulo. As seis primeiras colocadas - USP, Unicamp, UFRJ, Unesp, UFRGS e
UFMG - mantêm suas posições no ranking desde 1996, com aumento significativo no número de trabalhos publicados. A
Universidade Federal de Minas Gerais é a de maior destaque no grupo, com aumento de 258%. A Universidade de São Paulo
também triplicou sua produção no período (aumento de 200%), sustentando posição isolada como maior instituição produtora
de conhecimento do país. Duas universidades menores deram saltos espantosos: a Universidade Federal de Viçosa (UFV)
aumentou sua produção científica em 640%, enquanto a Universidade Federal do Ceará (UFC) atingiu 410% (ESCOBAR).
15 After the American Revolution three overlapping developments built on the foundations laid by the colonists. First was the
rise of the state university, beginning with the Universities of North Carolina and Georgia, opened in 1795 and 1801, secular
institutions with all the strength public funding behind them but also under the monitoringeye of the state legislature. Second
was the creation, under the Morril Act the 1862, of the land-grant colleges, among the earliest being Ezra Cornell’s college at
Ithaca in upper New York (1869), where ‘any person can find instruction in any study’, particularly in those applied sciences so
useful to a newly industrializing society as agriculture and engineering. American education had an eye for the practical as well
as the intellectual and moral, but the great leap forward resulted from the third development, the important of the German
model of the research university, beginning with John Hopkins in 1876 and soon to be imitated by Harvard, Yale, Columbia,
Northwestern, Michigan, and others universities, state and private, all the way across to Stanford and Berkeley on the West
Coast. Yet the American research university bore little resemblance to the German model (PERKIN, 2006, p. 184).
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Em

busca da Liberdade
nas Universidades, é
tempo de dizer “não”
António Nóvoa

Um mal-estar profundo vem afetando a vida
acadêmica. São sintomas de corrosão das
universidades e corrupção da ciência — a
indução de um produtivismo que conduz
à banalização de práticas inaceitáveis;
um entendimento errado do conceito
de “excelência”, que conduz a
separar os melhores dos outros.
Este texto reproduz conferência
proferida no Congresso
Europeu de Investigação
em Educação, em 2014.
Reproduzimos a versão
publicada pela Revista
Lusófona de Educação
(28, 2014), sob o título
“Em busca da Liberdade
nas universidades: Para
que serve a investigação
em Educação?”
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Depois de sete anos, de grande
intensidade, como Reitor da Universidade de Lisboa, passei o último
ano no Brasil1. Foi uma experiência
extraordinária. Pude viver, in loco,
a realidade de outro país, de outro
continente, e tomar consciência de
como são semelhantes as questões
que nos afectam, de um e do outro
lado do Atlântico, em todos os lugares do mundo.
Ao longo de 2014, durante a preparação desta conferência, apercebi-me melhor da insanidade que está a tomar conta da vida académica.
Os sinais não são novos, mas têm
vindo a agravar-se ano após ano. O
nosso mal-estar é grande, mas parecemos resignados e apáticos, como
se tudo isto fosse inevitável, como
se não houvesse alternativa. Chegou o tempo de dizer “não”.
Este ano, celebra-se o centenário da Primeira Grande Guerra
(1914-1918). Vale a pena recordar
que ela aconteceu, como todas as
guerras, não tanto por causa das
atitudes bélicas e agressivas de alguns, mas sobretudo por uma espécie de consentimento generalizado
de muitos, que acabariam por ser as
suas principais vítimas2.
“Vemos, ouvimos e lemos. Não
podemos ignorar”. Estes versos de
Sophia de Mello Breyner, cantados durante as lutas pela Liberdade
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em Portugal, explicam a decisão de
usar o meu tempo, não para uma
“conferência convencional”3, mas
para juntar a minha voz a grupos e
movimentos que estão a combater
as tendências dominantes no espaço universitário, a combater por novas formas de organização da vida
académica.
Vemos, ouvimos e lemos.
Não podemos ignorar.
O que vi, ouvi e li, e não posso
ignorar? A lista é longa, mas deixovos apenas quatro exemplos, simples, mas esclarecedores.
Primeiro. Vi as notícias sobre o
embuste preparado por John Bohannon, que conseguiu publicar diferentes versões de um “falso” artigo científico em 157 periódicos de
livre acesso, alguns da responsabilidade de importantes editoras internacionais como a Wolters Kluwer, a
Sage e a Elsevier.
A questão é: Porque é que aceitamos pagar quantias consideráveis
para publicar o nosso trabalho num
sistema editorial tão medíocre?
Porque é que nos resignamos perante esta insanidade? O que é que
nos está a acontecer?
Segundo. Ouvi o prémio Nobel
Randy Schekman apelar a um boicote a revistas internacionais de referência, como a Nature e a Science,

porque, na sua opinião, estão a distorcer o processo científico e a impor
uma tirania que deve ser rejeitada.
A questão é: Porque é que não
fazemos nada contra esta indústria
editorial que está a causar tantos danos à ciência? Porque é que permitimos que as prioridades do nosso trabalho sejam definidas por interesses
comerciais e orientações nocivas?
Terceiro. Li a história de Haruko
Obokata, a jovem cientista japonesa acusada de falsear imagens num
trabalho sobre as células-tronco,
uma história semelhante a tantas
outras dos últimos anos.
A questão é: Porque é que aceitamos as pressões desta cultura de
“publicar ou perecer”4? Porque é
que aceitamos o controlo das nossas
vidas por “factores de impacto” e
um produtivismo cego? Porque é
que consentimos? Porque é que nos
resignamos?
Quarto. Recentemente, vi, ouvi e
li as notícias sobre a avaliação do sistema científico português, conduzido
através de um acordo entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia (Portugal) e a European Science Foundation. O acordo previa que apenas
metade dos centros de investigação
deveria ter financiamento5. No caso
da Educação, mais de 70% dos centros foram eliminados logo na primeira fase. A avaliação foi conduzida
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da pior maneira possível, por avaliadores estrangeiros, através de métricas absurdas, sem um conhecimento
mínimo da realidade do país, sem
uma visita aos centros, sem qualquer
discussão com os investigadores…
A questão é: Porque é que aceitamos participar nestes painéis,
usando métodos e cumprindo
orientações políticas deste tipo?
Porque é que aceitamos colaborar
na erosão do nosso próprio campo
científico? Porque é que aceitamos
o inaceitável? Por quê?
Deixo-vos quatro histórias que tiveram lugar nos últimos meses. Poderia partilhar convosco muitas outras, como, por exemplo, o programa
de computador criado por investigadores do Massachusetts Institute
of Technology que “fabrica” falsos
artigos académicos na área da ciência da computação. O programa está
disponível numa página da internet e,
por muito inconcebível que isso nos
possa parecer, vários artigos forjados
por este processo foram aceites para
publicação em importantes editoras
internacionais, como a Springer, o
Institute of Electrical and Electronic
Engineers, e muitas outras.
Estas histórias não me interessam
em si mesmas, mas como sinais, como sintomas de um mal-estar mais
profundo que afecta a vida académica e universitária. São sinais que têm
vindo a multiplicar-se a um ritmo
alarmante nos últimos anos, sintomas de uma corrosão das universidades e da ciência que não podemos
ignorar. Por isso, decidi redigir este
apelo a favor de uma vida académica diferente, um apelo à nossa responsabilidade individual e colectiva.
Chegou o tempo de dizer “não”.
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Contei-vos quatro histórias
— sobre John Bohannon, Randy
Schekman, Haruko Obokata e a
avaliação da investigação em Portugal — e coloquei quatro perguntas
que, na verdade, são apenas uma:
Porque é que aceitamos? Porque
é que consentimos? Porque é que
colaboramos? Por quê?
Claro que as perguntas são retóricas. Todos sabemos a resposta: trata-se de uma luta pela sobrevivência na selva académica. Mas
precisamos de a problematizar, de
reflectir sobre ela no contexto das
tendências dominantes no espaço
universitário, em todo o mundo,
mas sobretudo na Europa depois
do Processo de Bolonha.
Talvez estas tendências possam
ser resumidas através da comparação
entre duas ideias bem conhecidas:
- a primeira pertence a Eliot
Freidson, num artigo publicado em
1986: “As universidades são invenções sociais notáveis para apoiar o
trabalho que não tem valor comercial imediato”6;
- a segunda é de Nicholas Barr,
economista que desempenhou um
papel importante nas reformas do
ensino superior no Reino Unido:
há 50 anos, o ensino superior não
tinha grande relevância em termos
económicos; nos dias de hoje, é necessário compreender o valor económico das universidades7.
Estas ideias estão separadas por
cerca de três décadas, mas entre
uma e outra vai uma distância de
grande significado naquilo que se
espera das universidades. Já não
se trata de sublinhar a importância
do conhecimento para o desenvolvimento económico e social. O que

conta, agora, é o próprio valor económico das universidades.
Num raciocínio excessivamente breve, e até simplista, talvez seja possível ilustrar esta ideologia
com três E e mais um. Estes E são
conceitos tóxicos, porque a nossa
sobrevivência imediata depende da
capacidade para respirarmos neste
ambiente nocivo, ainda que tal nos
condene a uma morte lenta. As palavras não são culpadas. O problema não está nas palavras, mas sim
nas ideologias de “modernização”
que olham sobretudo para o “valor
económico das universidades”.
Ideologias de modernização?
Três E e mais um.
E de Excelência.
Excelência é um dos conceitos
mais recorrentes no mundo universitário, sobretudo quando se trata
de definir os planos estratégicos
das instituições e, em particular, de
alimentar a esperança de ser uma
“universidade de investigação de
nível mundial”8. Como é óbvio, ninguém pode ser contra a excelência.
Mas, por trás deste conceito, está
a tendência para um produtivismo
que enfraquece as bases da profissão académica.
Publicar ou perecer? Esta cultura
está directamente relacionada com
modalidades de avaliação dos professores e de produção de rankings que dominam as universidades,
dando um enorme poder às grandes
companhias editoras internacionais.
“Quem são os capitalistas mais
implacáveis no mundo ocidental?”,
pergunta George Monbiot, um escritor e jornalista inglês. “Quem é
responsável por práticas monopolis-
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tas que fazem Walmart parecer uma
pequena loja de esquina e Rupert
Murdoch um socialista? Há muitos
candidatos, mas o meu voto não vai
nem para os bancos, nem para as
petrolíferas, nem para as companhias de seguros, mas — vejam bem
— para as editoras académicas”9.
Trabalhamos todos, gratuitamente, para as revistas e editoras
académicas, como autores ou como revisores de artigos científicos,
e, no entanto, somos obrigados a
pagar verbas escandalosas para ter
acesso a estas publicações, que foram financiadas, principalmente,
por fundos públicos10. Alguma coisa está errada.
Mesmo uma das universidades
mais ricas do mundo, a Universidade de Harvard, aprovou uma declaração, há dois anos, informando
que não tinha dinheiro para pagar
os preços elevados pedidos pelas
revistas científicas11. E, nesse mesmo ano, 2012, o matemático Tim
Gowers, galardoado com a medalha
Fields, lançou um movimento contra o exorbitante “custo do conhecimento”, apelando a um boicote às
revistas da responsabilidade da Elsevier e à adopção de formas alternativas de publicação académica12.
Estamos perante a indução de
um produtivismo que conduz à banalização de práticas inaceitáveis,
como o auto-plágio, a auto-citação ou o “fatiamento” de artigos.

Há mesmo quem se orgulhe de ter
publicado centenas e centenas de
artigos ao longo da sua vida académica. Será isto uma coroa de glória
ou de demência?
Cada dia se publica mais. Cada
dia se lê menos. Há pressões cada
vez maiores para impor uma cultura de produtivismo. Não podemos
ser cúmplices desta corrupção da
ciência e das universidades que está
a destruir a vida académica. É tempo de dizer “não”.
E de Empreendedorismo.
O que quero criticar nesta palavra? Por um lado, quero criticar
a “universidade empreendedora”,
a emergência de práticas de gestão
que olham para as universidades
como se fossem empresas. Permitam-me que mencione o Manifesto
for universities that live up to their
missions, lançado em 2012, no qual
se denunciam as tendências dominantes de governo das universidades, construídas em torno de ideias
como eficiência, rendibilidade e
competitividade, ideias que estão a
arruinar a liberdade académica13.
Um dos nossos maiores problemas é a separação, cada vez mais
profunda, entre a gestão e a vida académica. Dentro das universidades, o
poder tem vindo a passar dos académicos para os gestores e burocratas.
Por outro lado, quero falar do
empreendedorismo, enquanto ati-

tude caracterizada pela inovação e
pelo risco. Ninguém pode ser contra. Infelizmente, esta tendência está a conduzir a ritmos de trabalho
cada vez mais acelerados e à adopção de dispositivos de avaliação que
deixam na sombra muitos outros
aspectos do trabalho académico.
Esta situação é denunciada pelos
subscritores do Slow Science Manifesto, documento de 2010 em que se
pode ler: “A ciência necessita de tempo para pensar, de tempo para ler e
de tempo para falhar. A ciência nem
sempre sabe o que está certo num
determinado momento”. O manifesto conclui com um último pedido, dirigido ao público: “Fiquem connosco,
apoiem-nos, enquanto pensamos”14.
Talvez a melhor maneira de contrariar estas concepções, erradas,
de empreendedorismo seja através
do recurso à palavra francesa, désintéréssement, tão difícil de traduzir
para outras línguas. Não significa
desinteresse, mas sim um interesse
maior, mais elevado, bem definido
por Jacques Derrida na sua obra,
L’université sans condition, isto é, a
universidade sem condição, de uma
liberdade incondicional15.
O movimento a favor de uma
“ciência lenta” é parte de uma acção mais vasta contra as tendências
empreendedoras, no sentido negativo do termo, que estão a destruir
o tecido universitário. É tempo de
dizer “não”.

Quero criticar a “universidade empreendedora”, práticas de gestão que olham para
as universidades como se fossem empresas. Ideias como eficiência, rentabilidade e
competitividade estão a arruinar a liberdade acadêmica
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E de Empregabilidade.
O conceito de empregabilidade
é o mais recorrente e tóxico nos debates europeus, sempre seguido por
um outro conceito, ainda mais tóxico, “educação e formação ao longo
da vida”16. Durante o século XX,
o direito à educação fez parte de
grandes lutas e movimentos sociais.
Agora, com a repetição sistemática
do princípio da “educação e formação ao longo da vida”, a educação
deixou de ser um direito e transformou-se num dever: cada um tem a
obrigação de se educar ao longo da
vida no sentido de melhorar os seus
níveis de empregabilidade.
As universidades foram incorporando a ideia de empregabilidade,
abdicando de grande parte das suas
missões educacionais e culturais,
para se focarem, primordialmente,
na preparação para os empregos
ou, melhor dizendo, para futuros
empregos.
A aceitação acrítica destas tendências torna-nos responsáveis pela
nossa própria destruição, como se
explica num importante documento, Charte de la désexcellence, recentemente publicado por um grupo de
académicos europeus17. As nossas
atitudes, muitas vezes por omissão
ou consentimento, abrem caminho
à adopção e desenvolvimento de
ideologias que estão a condicionar
seriamente as universidades, a criar
importantes constrangimentos à vida académica e a redefinir erradamente as prioridades da investigação. É tempo de dizer “não”.
Intencionalmente, decidi descrever os três E confrontando-os
sempre com movimentos e formas
de resistência que têm vindo a ga-
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nhar cada vez mais importância no
interior do mundo universitário:
a declaração da Universidade de
Harvard, o boicote proposto por
Tim Gowers, o Manifesto for universities that live up to their missions, o
Slow science manifesto, a Charte de
la désexcellence…18
É a minha maneira de chamar
a atenção para a nossa própria responsabilidade, como professores,
como investigadores, como educadores e como membros de sociedades científicas na área da Educação.
No princípio, disse-vos que apresentaria três E e mais um.
O meu último E refere-se à Europeização.
Estamos perante mais um conceito tóxico. Depois de décadas de
“Europeização”, a Europa está como está. Não falarei sobre isso. Mas
quero expor as divisões entre Norte
e Sul, entre centro e periferia, que
as políticas da União Europeia no
campo da ciência e inovação estão
a agravar.
Habitualmente, sublinha-se a
importância do conhecimento para
a organização e progresso das sociedades contemporâneas. É este o
argumento principal para aumentar
as verbas europeias para a ciência.
O programa Horizonte 2020 está,
hoje, dotado com um orçamento de
79 bilhões de euros.
Curiosamente, ninguém põe em
causa a estratégia de “fundos competitivos” que regula as políticas
europeias de distribuição de recursos na área da ciência. É o melhor
exemplo da ideologia dos três E. O
resultado é óbvio: os fortes ficam
mais fortes, os frágeis mais frágeis.

Depois de quase três décadas
na União Europeia, Portugal continua a ser um contribuinte líquido19 para os fundos europeus de
ciência. Ironicamente, poder-se-ia
argumentar que os cidadãos dos
países menos desenvolvidos estão
a pagar a ciência que se faz nos
países mais desenvolvidos. Que estranha Europeização.
E depois somos confrontados
com histórias, como aquela que vos
contei anteriormente, sobre a avaliação dos centros de investigação
em Portugal. O trabalho é realizado
sob os auspícios da European Science Foundation, com a cumplicidade
de alguns dos nossos colegas. É desnecessário dizer que tudo é feito de
acordo com os melhores “padrões
internacionais”, legitimados com
linguagens e métricas de excelência,
inovação e competitividade, empreendedorismo, transferência de
conhecimento e mérito tecnológico,
outputs, produtividade e impacto.
Mas o problema está precisamente
aqui. Em nome da Europeização
reproduzem-se as mesmas fracturas
de sempre. É tempo de dizer “não”.
Quatro vezes “não”. À excelência. Ao empreendedorismo. À empregabilidade. A “esta” Europeização. Não por causa das palavras,
mas por causa das ideologias que
elas carregam.
Deixem-me ser totalmente claro. Não alimento nenhuma nostalgia académica. Mas isso não
me obriga a aderir a ideologias de
“modernização” que estão a destruir a nossa vida académica e a
nossa liberdade intelectual. Estas
ideologias estão a empobrecer o
trabalho científico, em particular
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no campo da investigação em Educação. É o que tentarei explicar na
última parte desta palestra.
E a propósito da
investigação em Educação?
Deixar-vos-ei, de novo, três
ideias, e mais uma.
Em vez de “Excelência” precisamos de debate e cultura.
Em vez da ideologia da “excelência”, devemos basear a investigação em Educação no debate e
na cultura. Um entendimento errado do conceito de “excelência”,
conduz a separar os melhores dos
outros, esquecendo que, nas sociedades do século XXI, é central que
todos tenham acesso ao conhecimento e que haja uma valorização,
não apenas da ciência, mas também
da cultura científica.
O debate, o seminário e as comunidades de diálogo são elementos fundamentais da universidade.
Esta tradição tem sido posta em
causa por um sistema de revisão
pelos pares20 cada vez mais desacreditado, por avaliações puramente quantitativas ou bibliométricas e
por tendências que medem factores de impacto duvidosamente
definidos.
É necessário reconstruir uma
cultura de debate e de crítica, marcada pela interacção, pelo diálogo, pela leitura conjunta dos nossos
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trabalhos, pela capacidade de nos
envolvermos numa conversa intelectual com os outros. Não podemos resignar-nos perante a tirania
dos números, perante dispositivos
quantitativos de avaliação que estão a pôr em causa a criatividade e
a liberdade.
Precisamos de reinventar a investigação como uma práxis colectiva aberta e colaborativa.
Para transformar as universidades, é necessário haver confiança,
em nós e nos outros, “dentro” (nas
instituições) e “fora” (na sociedade). Sem confiança, a tendência
dominante será sempre reproduzir lógicas burocráticas e métricas
quantitativas, empurrando a vida
académica para um produtivismo
tantas vezes sem sentido. Tudo
precisa de tempo, colaboração e
compromisso, colegialidade e liberdade.
Em vez de “Empreendedorismo”
precisamos de diversidade e convergência.
A ideologia do “empreendedorismo” tende a reduzir a ciência a
desenvolvimentos tecnológicos ou
a exercícios aplicados. Um certo
estreitamento tem, por vezes, o
efeito de voltar o trabalho científico para dentro do próprio campo
educativo. Ora, a história educacional mais inspiradora baseia-se
no contrário, numa diversidade de

abordagens, de metodologias e de
maneiras de pensar.
É estranho que, neste início do
século XXI, quando as correntes
científicas mais inovadoras procuram dinâmicas de convergência e
de fertilização mútua, alguns investigadores estejam preocupados
sobretudo com as questões da identidade e da “disciplinarização” das
ciências da educação.
Pessoalmente, acredito que precisamos de alargar o espectro do
nosso trabalho, numa perspectiva
muito próxima da que é defendida
por Michel Serres:
“Dedicados à procura da verdade, nem sempre a atingimos quando a buscamos por
análises e equações, por experiências ou evidências formais; por vezes, é preciso recorrer ao ensaio; e quando
o ensaio não chega, sigamos
pelo conto, se for possível; se
a meditação fracassa por que
não tentar a narrativa?”21.
A questão central é como enriquecer, aprofundar e diversificar
a nossa compreensão dos temas
educacionais. Não há um caminho
único e, certamente, não podemos esperar que se obtenha um
consenso na forma de organizar
e de orientar o campo científico em Educação. Mas podemos

O debate, o seminário e as comunidades de diálogo são elementos fundamentais da
universidade. Tradição que é posta em causa por um sistema de revisão pelos pares
desacreditado, por avaliações quantitativas ou bibliométricas e duvidosos fatores de impacto
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trabalhar para que a investigação
acolha a diversidade e procure
a convergência. Não nos podemos fechar no interior de uma
“disciplina” única. Precisamos de
trabalhar nas fronteiras de vários
conhecimentos, de juntar perspectivas diferentes na compreensão
dos fenómenos educativos.
Em vez de “Empregabilidade”
precisamos de plenitude e abertura.
Vale a pena recordar a ironia
de David Labaree, numa palestra
dirigida a jovens investigadores em
Educação: “Errem, sejam preguiçosos e irrelevantes; e pensem no
vosso trabalho como um esforço
para equilibrar os valores da verdade, da justiça e da beleza”22. Estes
conselhos não podem ser interpretados literalmente, mas sim como
uma crítica às tendências utilitaristas que dominam as universidades.
A investigação deve ser capaz
de reforçar uma educação superior
ampla, que não se esgota na “empregabilidade”. Para isso, importa
consolidar os laços entre a educação e a ciência, entre a formação e
a investigação, enriquecendo a vida
universitária num duplo sentido:
por um lado, construir uma educação de base, que dê a cada um os
instrumentos de conhecimento e de
auto-conhecimento, de desenvolvimento de uma vida plena também
na relação com o trabalho; por outro lado, realizar um esforço para
levar a investigação até um público
mais alargado, de modo a ligar a
reflexão científica aos debates públicos sobre educação.
Todos sabemos que a Educação
está saturada de opiniões e de cer-
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tezas e, por isso, é tão difícil instaurar e legitimar um conhecimento
especializado neste campo. Mas esta dificuldade é, ao mesmo tempo,
uma das nossas principais vantagens, pois torna mais fácil uma relação próxima entre a ciência e a
sociedade, uma abertura decisiva
para as sociedades do século XXI.
Aqui ficam as minhas três respostas à questão — Para que serve
a investigação em Educação? Mas
prometi-vos três respostas, e mais
uma. A minha última resposta diz
respeito à Europa. Se acreditamos, como gostamos de dizer, que
a educação e o conhecimento são
elementos centrais para o desenvolvimento dos países, então temos de repensar a forma como os
fundos europeus de ciência estão
a ser distribuídos. Não podemos
aceitar acriticamente o argumento
de que os fundos estão a ser concedidos apenas de acordo com a
qualidade e o mérito das equipas
de investigação, das infraestruturas
e das projectos apresentados. Na
verdade, esta política reproduz,
cinicamente, as desigualdades de
partida. Nunca, por esta via, nos
tornaremos mais iguais no espaço
europeu.
A retórica da Europeização
tem estado ao serviço de divisões e
fracturas cada vez mais profundas.
Nenhum de nós pode continuar
a jogar este jogo, ingenuamente,
como se nele não tivéssemos qualquer responsabilidade. Chegou
o tempo de agir, dentro de cada
uma das nossas universidades, mas
também em associações como a
European Educational Research
Association.

***
Está na altura de concluir esta
viagem — recordem-se que isto
não é uma “conferência convencional” — por temas universitários, pela vida académica e pela
investigação educacional. Espero
ter sido capaz de juntar pontos de
vista muito distintos, no esforço
para revelar dilemas e problemas
que nos afectam a todos.
Comecei com uma poeta do
Porto, Sophia de Mello Breyner.
Permitam-me que termine com um
escritor de Lisboa, Vergílio Ferreira: “Não se pode pensar, fora
das possibilidades da língua em
que se pensa” 23. Do mesmo modo, também não se pode conhecer,
fora das possibilidades da ciência
em que se conhece. É por isso que
precisamos de alargar o repertório
da nossa ciência, do ponto de vista
teórico e metodológico. Alargar o
espectro das nossas maneiras de
pensar e de falar sobre educação.
Aprofundar o nosso compromisso
com a inclusão, a educação e a cultura. É para isto que serve a investigação educacional.
Todas as minhas palavras podem ser resumidas numa só – liberdade. As formas dominantes
de organização do trabalho académico e de avaliação dos professores estão a afectar gravemente
a ideia de universidade e as nossas vidas profissionais e pessoais.
Chegou o tempo de repensar a
investigação educacional numa
perspectiva mais ampla, com uma
liberdade sem condição. Porque a
Liberdade é tudo, e todo o resto
é nada.
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Notas
1 Reitor da Universidade de Lisboa (2006-2013). O texto, originalmente publicado no European Educational Research
Journal, é traduzido do inglês e corresponde à transcrição da conferência proferida no Porto, no Congresso Europeu de
Investigação em Educação (4/9/2014). Por esta razão, mantém os traços da oralidade.
2 Ver o discurso de Roger Martin du Gard no banquete oficial do Prémio Nobel, em Estocolmo, no dia 10/12/1937.
3 A conferência teve início com a imagem do famoso cachimbo de Magritte, acompanhada pela seguinte frase: “This is
not a keynote address”.
4 Em inglês: “publish or perish culture”.
5 A este propósito, ver o texto da astrofísica Amaya Moro-Martin na revista Nature (vol. 514, n.° 7521, 8/10/2014).
6 Eliot Freidson, “Les professions artistiques comme défi à l’analyse sociologique”, Revue Française de Sociologie, vol. 27,
n.° 3, p. 436.
7 Ver, por exemplo, Nicholas Barr, “The Higher Education White Paper: The good, the bad, the unspeakable – and the
next White Paper”, Social Policy and Administration, vol. 46, n.º 5, 2012, pp. 438-508. Ver também a página de Nicholas
Barr na internet: http://econ.lse.ac.uk/staff/nb.
8 Em inglês: “world-class research university”. Ver, a este propósito, Susan L. Robertson, “Worldclass higher education
(for whom?)”, Prospects, vol. 42, 2012, pp. 237-245.
9 George Monbiot, “Academic publishers make Murdoch look like a socialist”, The Guardian, 29/8/2011.
10 Ver Dominique Nora, “Recherche publique, profits privés”, Le nouvel observateur, n.º 2583, 8/5/2014, pp. 52-53.
11 Ver Harvard University, Faculty Advisory Council Memorandum on Journal Pricing, 17/4/2012 (http://isites.harvard.edu/
icb/icb.do?keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448).
12 Ver a declaração “The cost of knowledge” na página http://gowers.files.wordpress.com/2012/02/elsevierstatementfinal.pdf.
13 A versão inglesa do Manifesto pode ser consultada na página http://www.univendebat.eu/manifeste/manifesto-foruniversities-to-stand-up-for-their-missions/
14 “The Slow Science Manifesto” pode ser consultado na página da internet http://slow-science.org/
15 Jacques Derrida, L’université sans condition, Paris, Galilée, 2001. Ver também John Holmwood (ed.), A manifesto for
the public university, London, Bloomsbury, 2011.
16 Em inglês: “lifelong learning”.
17 Ver a Charte de la désexcellence, versão de janeiro de 2014, na página http://lac.ulb.ac.be/LAC/charte_files/Charte_
Desexcellence_1-1.pdf
18 Ver também uma petição recente de cientistas europeus, “They have chosen ignorance!”, que pode ser consultada na
página http://openletter.euroscience.org/open-letter/
19 “Contribuinte líquido” significa que Portugal contribui com mais verbas para o orçamento europeu neste sector do que
aquelas que recebe da União Europeia.
20 Em inglês: “peer-review system”.
21 Michel Serres, Le tiers-instruit, Paris, Éditions François Bourin, 1991, p. 249.
22 David Labaree, “A Sermon on Educational Research”, International Journal for the Historiography of Education, vol. 2,
n.º 1, 2012, p. 74.
23 Vergílio Ferreira, Pensar, Lisboa, Bertrand, 1992, p. 9.
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Avaliação

irracional
da pesquisa e eclipse da
docência na USP
Marilena Chauí

Professora da FFLCH-USP

Neste ensaio elaborado a pedido da Adusp, originalmente intitulado “Sobre as comissões de
avaliação da USP” e apresentado em debate acerca da “Nova CPA” realizado em 16/9/16,
a autora percorre os impactos do neoliberalismo no Estado e na sociedade, a conversão
da ciência em “força produtiva” a serviço do capital e a metamorfose da universidade em
“organização”, ou universidade operacional. Depois, examina em detalhe as irracionalidades
contidas nos atuais indicadores de pesquisa — e propõe novos parâmetros de avaliação
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O que chamamos de neoliberalismo nasceu de um grupo de
economistas, cientistas políticos e
filósofos, entre os quais Popper e
Lippman, que, em 1947, reuniu-se
em Mont Saint Pélérin, na Suíça,
à volta do austríaco Hayek e do
norte-americano Milton Friedman.
Esse grupo opunha-se encarniçadamente ao surgimento do Estado de
Bem-Estar de estilo keynesiano e
social-democrata e à política norteamericana do New Deal. Esse grupo elaborou um detalhado projeto
econômico e político no qual atacava o chamado Estado Providência
com seus encargos sociais e com a
função de regulador das atividades
do mercado, afirmando que esse
tipo de Estado destruía a liberdade
dos cidadãos e a competição sem as
quais não há prosperidade. Essas
idéias permaneceram como letra
morta até a crise capitalista do início dos anos 1970, quando o capitalismo conheceu, pela primeira vez,
um tipo de situação imprevisível,
isto é, baixas taxas de crescimento
econômico e altas taxas de inflação:
a famosa estagflação. O grupo de
Hayek, Friedman e Popper passou
a ser ouvido com respeito porque
oferecia a suposta explicação para a
crise: esta, diziam eles, fôra causada
pelo poder excessivo dos sindicatos
e dos movimentos operários que
haviam pressionado por aumentos
salariais e exigido o aumento dos
encargos sociais do Estado. Teriam,
dessa maneira, destruído os níveis
de lucro requeridos pelas empresas
e desencadeado os processos inflacionários incontroláveis.
Feito o diagnóstico, o grupo do
Mont Pélérin propôs os remédios:
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1) um Estado forte para quebrar o
poder dos sindicatos e movimentos
operários, para controlar os dinheiros públicos e cortar drasticamente
os encargos sociais e os investimentos na economia; 2) um Estado cuja
meta principal deveria ser a estabilidade monetária, contendo os gastos sociais e restaurando a taxa de
desemprego necessária para formar
um exército industrial de reserva
que quebrasse o poderio dos sindicatos; 3) um Estado que realizasse
uma reforma fiscal para incentivar
os investimentos privados e, portanto, que reduzisse os impostos sobre
o capital e as fortunas, aumentando
os impostos sobre a renda individual e, portanto, sobre o trabalho, o
consumo e o comércio; 4) um Estado que se afastasse da regulação da
economia, deixando que o próprio
mercado, com sua racionalidade
própria, operasse a desregulação;
em outras palavras, abolição dos
investimentos estatais na produção,
abolição do controle estatal sobre o
fluxo financeiro, drástica legislação
anti-greve e vasto programa de privatização.
O modelo foi aplicado, primeiro, no Chile, depois na Inglaterra e
nos Estados Unidos, expandindose para todo o mundo capitalista
(com exceção dos países asiáticos)
e depois da “queda do muro de
Berlim”, para o leste europeu. Esse modelo político tornou-se responsável pela mudança da forma
da acumulação do capital, hoje
conhecida como “acumulação flexível” e que não havia sido prevista pelo grupo neoliberal. De fato,
este propusera seu pacote de medidas na certeza de que abaixaria

a taxa de inflação e aumentaria a
taxa do crescimento econômico. A
primeira aconteceu, mas a segunda
não, porque o modelo incentivou
a especulação financeira em vez
dos investimentos na produção; o
monetarismo superou a indústria.
Donde falar-se em “capitalismo
pós-industrial”.
Quais os traços mais marcantes
da forma atual do capitalismo?
1. O desemprego tornou-se estrutural, deixando de ser acidental
ou expressão de uma crise conjuntural, porque a forma contemporânea do capitalismo, ao contrário de
sua forma clássica, não opera por
inclusão de toda a sociedade no
mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão. Essa exclusão se faz não só pela introdução
da automação, mas também pela
velocidade da rotatividade da mãode-obra que se torna desqualificada e obsoleta muito rapidamente
em decorrência da velocidade das
mudanças tecnológicas. Como consequência, tem-se a perda de poder dos sindicatos e o aumento da
pobreza absoluta;
2. O monetarismo e o capital
financeiro tornaram-se o coração
e o centro nervoso do capitalismo,
ampliando a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando
a mais abstrata e fetichizada das
mercadorias, o dinheiro. O poderio do capital financeiro determina,
diariamente, as políticas dos vários
Estados porque estes, sobretudo os
do Terceiro Mundo, dependem da
vontade dos bancos e financeiras
de transferir periodicamente os recursos para um determinado país,
abandonando outro;
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3. A terceirização, isto é, o aumento do setor de serviços, tornouse estrutural, deixando de ser um
suplemento à produção porque,
agora, a produção não mais se realiza sob a antiga forma fordista das
grandes plantas industriais que concentravam todas as etapas da produção — da aquisição da matéria
prima à distribuição dos produtos
— mas opera por fragmentação e
dispersão de todas as esferas e etapas da produção, com a compra de
serviços no mundo inteiro. Como
consequência, desaparecem todos
os referenciais materiais que permitiam à classe operária perceber-se
como classe e lutar como classe social, enfraquecendo-se ao se dispersar nas pequenas unidades terceirizadas espalhadas pelo planeta;
4. A ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser mero suporte do capital
para se converter em agentes de
sua acumulação. Consequentemente, mudou o modo de inserção dos
cientistas e técnicos na sociedade
porque tornaram-se agentes econômicos diretos, e a força e o poder
capitalistas encontram-se no monopólio dos conhecimentos e da
informação;
5. Diferentemente da forma
keynesiana e social-democrata que,

desde o pós-Segunda Guerra, havia
definido o Estado como agente econômico para regulação do mercado
e agente fiscal que emprega a tributação para promover investimentos
nas políticas de direitos sociais, agora o capitalismo dispensa e rejeita a
presença estatal não só no mercado,
mas também nas políticas sociais,
de sorte que a privatização tanto de
empresas quanto de serviços públicos também tornou-se estrutural.
Disso resulta que a idéia de direitos
sociais como pressuposto e garantia
dos direitos civis ou políticos tende a desaparecer porque o que era
um direito converte-se num serviço
privado regulado pelo mercado e,
portanto, torna-se uma mercadoria
a que têm acesso apenas os que têm
poder aquisitivo para adquiri-la;
6. A transnacionalização da economia faz com que o centro econômico, jurídico e político planetário
encontre-se no FMI e no Banco
Mundial, que operam com um único dogma, proposto pelo grupo fundador do neoliberalismo, qual seja:
estabilidade econômica e corte do
déficit público;
7. A distinção entre países de
Primeiro e Terceiro Mundo tende
a ser substituída pela existência, em
cada país, de uma divisão entre bolsões de riqueza absoluta e de mi-

séria absoluta, isto é, a polarização
de classes aparece como polarização entre a opulência absoluta e a
indigência absoluta. A diferença
está apenas no número de pessoas que, em cada um deles, pertence a um dos “mundos”, em função
dos dispositivos sociais e legais de
distribuição da renda, garantia de
direitos sociais consolidados e da
política tributária (o grosso dos impostos não vem do capital, mas do
trabalho e do consumo).
Em resumo, o neoliberalismo é
decisão de investir o fundo público
no capital e privatizar os direitos
sociais, de maneira que podemos
definir o neoliberalismo como alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e encolhimento do espaço público dos direitos.
A este conjunto de condições
materiais precariamente esboçado
aqui, corresponde um imaginário
social ou uma ideologia que busca
justificá-las (como racionais), legitimá-las (como corretas) e dissimulálas enquanto formas contemporâneas da exploração e dominação.
Essa ideologia toma como o ser da
realidade a fragmentação econômico-social e a compressão espaçotemporal gerada pelas novas tecnologias e pelo percurso do capital
financeiro. Essa ideologia, usando a

A ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser mero suporte
do capital para se converter em agentes de sua acumulação. Consequentemente,
mudou o modo de inserção dos cientistas e técnicos na sociedade porque tornaramse agentes econômicos diretos, e a força e o poder capitalistas encontram-se no
monopólio dos conhecimentos e da informação
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imagem da meritocracia, corresponde a uma forma de vida determinada pela insegurança e violência institucionalizada pelo mercado. Essa
forma de vida possui quatro traços
principais: 1) a insegurança, que leva a aplicar recursos no mercado de
futuros e de seguros; 2) a dispersão,
que leva a procurar uma autoridade
política forte, com perfil despótico; 3) o medo, que leva ao reforço
de antigas instituições, sobretudo
a família, e ao retorno das formas
místicas e autoritárias ou fundamentalistas de religião; 4) o sentimento do efêmero e da destruição
da memória objetiva dos espaços
levando ao reforço de suportes subjetivos da memória (diários, biografias, fotografias, objetos), pois o
paradigma do consumo tornou-se o
mercado da moda, veloz, efêmero e
descartável; 5) relega à condição de
mitos totalitários os conceitos que
fundaram e orientaram a modernidade: as idéias de racionalidade,
universalidade, o contraponto entre necessidade e contingência, os
problemas da relação entre subjetividade e objetividade, a história como dotada de sentido imanente, a
diferença entre Natureza e cultura,
etc. A ideologia neoliberal realiza
três grandes inversões: substitui a
lógica da produção pela da circulação; substitui a lógica do trabalho
pela lógica da informação; e substitui a lógica da luta de classes pela
lógica da satisfação-insatisfação dos
indivíduos no consumo.
É este o projeto para o Brasil
iniciado nos governos de FHC, recusado pela sociedade brasileira
em quatro eleições seguidas, e que
agora, à revelia das eleições presi-
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denciais de 2014, é retomado pelo governo de Michel Temer, cujo
pressuposto ideológico básico é a
afirmação de que todos os problemas e malefícios econômicos, sociais e políticos do país decorrem
da presença do Estado não só no
Setor de Produção para o mercado,
mas também nos Programas Sociais, donde se conclui que todas
as soluções e todos os benefícios
econômicos, sociais e políticos procedem da presença das empresas
privadas no Setor de Produção e no
dos Serviços Sociais. Em outras palavras, o mercado é portador de racionalidade sócio-política e agente
principal do bem-estar da República. Isso transparece claramente na
substituição do conceito de direitos
pelo de serviços, que leva a colocar direitos sociais (como a saúde,
a educação e a cultura) no setor de
serviços privados.
Na atual linguagem do Estado,
as universidades, as escolas técnicas, os museus e os centros de pesquisa são considerados organizações
sociais prestadoras de serviços ao
Estado e com ele celebram “contratos de gestão”. Essa definição da
universidade é o princípio que guia
as ações propostas pela Reitoria
da USP, que confere um sentido
bastante determinado à idéia de
autonomia universitária, e introduz
no léxico universitário termos como
qualidade e avaliação e flexibilização da universidade.
Autonomia universitária: é a
gestão de receitas e despesas, de
acordo com o contrato de gestão
pelo qual o Estado estabelece metas e indicadores de desempenho,
que determinam a renovação ou

não renovação do contrato. A autonomia universitária se reduz, portanto, ao gerenciamento empresarial da instituição, e a responsabilidade do Estado é a mesma que
tem, por exemplo, com as empresas
encarregadas do recolhimento do
lixo. A “autonomia” prevê que, para cumprir as metas e alcançar os
indicadores impostos pelo contrato
de gestão, a universidade tem “autonomia” para “captar recursos”
de outras fontes, fazendo parcerias
com as empresas privadas. Cria-se
também um Fundo de Apoio Universitário, com recursos públicos
que podem ser repassados a qualquer universidade, desde que ela
se apresente como prestadora de
serviços e cumpridora das cláusulas
do contrato de gestão.
Flexibilização: é o corolário da
“autonomia”. “Flexibilizar” significa: 1) eliminar o regime único, o
concurso público e a dedicação exclusiva, substituindo-os por “contratos flexíveis”, isto é, temporários
e precários; 2) simplificar os processos de compras (as licitações), a
gestão financeira e a prestação de
contas (sobretudo para proteção das
chamadas “outras fontes de financiamento”, que não pretendem se
ver publicamente expostas e controladas); 3) adaptar os currículos de
graduação e pós-graduação às necessidades profissionais do mercado,
isto é, às demandas das empresas;
4) separar docência e pesquisa, deixando a primeira na universidade e
deslocando a segunda para centros
autônomos de pesquisa.
Qualidade: é definida como
competência e excelência, tendo como critério seu “atendimento às ne-
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cessidades de modernização da economia e desenvolvimento social”;
e é medida pela produtividade. A
produtividade, que mede a qualidade, é orientada por três critérios:
quanto a universidade produz, em
quanto tempo produz e qual o custo
do que produz. Em outras palavras, os critérios da produtividade
são quantidade, tempo e custo, que
orientarão os contratos de gestão.
Observa-se que a pergunta pela
produtividade não indaga: o que se
produz, como se produz, para que
ou para quem se produz. Ora, nos
documentos da Reitoria a docência
não entra na medida da produtividade e, portanto, não faz parte da
qualidade universitária, o que, aliás,
justifica a proposta de mudanças na
carreira através de um vocabulário
vago e impreciso, qual seja, “segundo as normas que regem a atividade
docente”, sem que saibamos que
normas são essas, ou seja: não há
definição de critérios para “medir”
a qualidade da docência.
Avaliação: é o corolário da
“qualidade”. Sobre isso voltarei
mais adiante. Flexibilização, qualidade e avaliação significam uma
mutação a respeito do próprio conceito de universidade, que deixa de
ser tomada como instituição social
e passa a ser considerada uma organização social.1
De fato, desde seu surgimento
(no século XIII europeu), a universidade sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social,
uma prática social fundada no re1 Essa distinção é feita por Michel Freitag em Le naufrage de l’université, obra em
que é empregada a expressão universidade
operacional, que usaremos a seguir.
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conhecimento público de sua legitimidade e de suas atribuições, num
princípio de diferenciação, que lhe
confere autonomia perante outras
instituições sociais, e estruturada
por ordenamentos, regras, normas
e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A legitimidade da universidade moderna
fundou-se na conquista da ideia de
autonomia do saber em face da religião e do Estado, portanto, na ideia
de um conhecimento guiado por
sua própria lógica, por necessidades
imanentes a ele, tanto do ponto de
vista de sua invenção ou descoberta
como de sua transmissão. Por isso
mesmo, a universidade europeia
tornou-se inseparável das idéias de
formação, reflexão, criação e crítica. Com as lutas sociais e políticas
dos últimos séculos, com a conquista da educação e da cultura como
direitos, a universidade tornou-se
também uma instituição social inseparável da ideia de democracia e de
democratização do saber: seja para
realizar essa idéia, seja para oporse a ela, a instituição universitária
não pôde furtar-se à referência à
democracia como idéia reguladora, nem pôde furtar-se a responder, afirmativa ou negativamente,
ao ideal socialista. Numa palavra,
por ser uma instituição social, a
universidade não pode colocar-se à
margem da luta de classes nem das
questões ideológicas que, sabemos,
são sua questão própria, pois cabelhe indagar qual o lugar das ideias
no processo da produção material
da sociedade.
Ora, que significa passar da condição de instituição social à de organização?

Uma organização difere de uma
instituição porque se define por
uma outra prática social, qual seja, a de sua instrumentalidade: está referida ao conjunto de meios
particulares para obtenção de um
objetivo particular. Não está referida a ações articuladas às idéias de
reconhecimento externo e interno,
de legitimidade interna e externa,
mas a operações definidas como
estratégias balizadas pelas idéias de
eficácia e de sucesso no emprego
de determinados meios para alcançar o objetivo particular que a define. É regida pelas idéias de gestão,
planejamento, previsão, controle e
êxito. Não lhe compete discutir ou
questionar sua própria existência,
sua função, seu lugar no interior da
luta de classes, pois isso que para a
instituição social universitária é crucial, é, para a organização, um dado
de fato. Ela sabe (ou julga saber)
por que, para que e onde existe.
A instituição social aspira à universalidade. A organização sabe
que sua eficácia e seu sucesso dependem de sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a
sociedade como seu princípio e sua
referência normativa e valorativa,
enquanto a organização tem apenas
a si mesma como referência, num
processo de competição com outras
que fixaram os mesmos objetivos
particulares. Em outras palavras, a
instituição se percebe inserida na
divisão social e política e busca definir uma universalidade (ou imaginária ou desejável) que lhe permita
responder às contradições impostas
pela divisão. Ao contrário, a organização pretende gerir seu espaço e
tempo particulares aceitando como
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dado bruto sua inserção num dos
polos da divisão social, e seu alvo
não é responder às contradições e
sim vencer a competição com seus
supostos iguais.
Como foi possível passar da
ideia da universidade como instituição social à sua definição como
organização social?
Como enfatizou a Escola de
Frankfurt, o movimento do capital
tem a peculiaridade de transformar
toda e qualquer realidade em objeto do e para o capital, convertendo
tudo em mercadoria destinada ao
mercado e por isso mesmo produzindo um sistema universal de equivalências, próprio de uma formação
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social baseada na troca de equivalentes ou na troca de mercadorias
pela mediação de uma mercadoria,
o dinheiro como equivalente universal. A prática contemporânea da
administração parte de dois pressupostos: o de que toda dimensão
da realidade social é equivalente a
qualquer outra e por esse motivo é
administrável de fato e de direito,
e o de que os princípios administrativos são os mesmos em toda parte
porque todas as manifestações sociais, sendo equivalentes, são regidas pelas mesmas regras. Em outras
palavras, a administração é percebida e praticada segundo um conjunto de normas gerais desprovidas de

conteúdo particular e que, por seu
formalismo, são aplicáveis a todas
as manifestações sociais. Uma sociedade de mercado produz e troca
equivalentes e suas instituições são,
por isso mesmo, equivalentes também. É isso que se costuma batizar
de “tecnocracia”, isto é: aquela prática que julga ser possível dirigir a
universidade segundo as mesmas
normas e os mesmos critérios com
que se administra uma montadora
de automóveis ou uma rede de supermercados.
A prática administrativa se reforça e se amplia à medida que o
modo de produção capitalista, por
exigências da acumulação e da re-
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produção do capital, fragmenta todas as esferas e dimensões da vida
social, desarticulando-as e voltando
a articulá-las por meio da administração. Essa rearticulação transforma uma instituição social numa
organização, isto é, numa entidade
isolada cujo sucesso e cuja eficácia
se medem em termos da gestão de
recursos e estratégias de desempenho e cuja articulação com as demais se dá por meio da competição.
A passagem da USP à condição
de organização administrada e administrativa assume a forma do que
designamos como a universidade
operacional, que, por ser uma organização, está voltada para si mesma
enquanto estrutura de gestão e de
arbitragem de contratos. Isso explica a linguagem dos documentos das
comissões criadas pela atual Reitoria que se referem a planos estratégicos com normas e regras voltados
para a eficácia organizacional e para a homogeneidade das práticas
acadêmicas, portanto, definida e
estruturada por normas e padrões
inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual.
Que se entende por docência e
pesquisa, numa universidade operacional?
A docência é entendida como
transmissão rápida de conhecimentos, consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de
preferência, ricos em ilustrações e
com duplicata em suportes eletrônicos. A docência é pensada como
habilitação rápida para graduados,
que precisam entrar rapidamente
num mercado de trabalho do qual
serão expulsos em poucos anos,
pois tornam-se, em pouco tempo,
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jovens obsoletos e descartáveis; ou
como correia de transmissão entre
pesquisadores e treino para novos
pesquisadores. Transmissão e adestramento. Desaparece, portanto,
a marca essencial da docência: a
formação.
A desvalorização da docência
significaria, compensatoriamente, a
valorização excessiva da pesquisa?
Teria esta assumido o lugar formador, que antes cabia à docência?
Ora, o que é a pesquisa numa universidade operacional?
Numa organização, uma “pesquisa” é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou
instrumentos para a consecução de
um objetivo delimitado. Em outras
palavras, uma “pesquisa” é um survey de problemas, dificuldades e
obstáculos para a realização do objetivo, e um cálculo de meios para
soluções parciais e locais de problemas e obstáculos locais. Pesquisa,
ali, não é conhecimento de alguma
coisa, mas posse de instrumentos
para intervir e controlar alguma coisa. Por isso mesmo, numa organização não há tempo para a reflexão, a
crítica, o exame de conhecimentos
instituídos, sua mudança ou sua superação. Numa organização, a atividade cognitiva não tem como nem
por que realizar-se. Em contrapartida, no jogo estratégico da competição no mercado, a organização se
mantém e se firma se for capaz de
propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos, o
que é feito pela fragmentação de
antigos problemas em novíssimos
micro-problemas, sobre os quais o
controle parece ser cada vez maior.
A fragmentação, condição de so-

brevida da organização, torna-se real e propõe a especialização como
estratégia principal.
Compreende-se, então, o que
vem acontecendo com a pesquisa,
à medida que vai sendo fragmentada em micro-problemas. Começase dizendo que uma pesquisa não
tem como realizar-se por um único
pesquisador, mas este precisa estar
associado a outros que tratam dos
micro-problemas envolvidos pelo
problema a ser pesquisado. A associação dos pesquisadores não é
definida pela própria pesquisa, mas
por seu tratamento administrativo
sob a forma de “linha de pesquisa”,
na qual os pesquisadores operam
como na antiga fábrica fordista, isto é, são postos na linha de montagem, contribuindo com alguma
pecinha muito especializada para a
fabricação do artefato.
Como se dá a definição da “linha de pesquisa”? De duas maneiras principais: 1) ou pelo ajuntamento de docentes-pesquisadores
que trabalham numa mesma disciplina e foram informados de que,
se formarem um grupo, núcleo ou
centro, terão subvenções (contratos de gestão) para seus trabalhos;
2) ou porque um notável consegue
uma “parceria” com uma empresa
que encomenda uma “pesquisa”, isto é, uma estratégia de intervenção
e de controle sobre alguma coisa.
Em outras palavras, as “linhas de
pesquisa” são, de um lado, maneiras de conseguir subvenção, recursos e complementação salarial, e,
de outro lado, exprimem a idéia
organizacional da “pesquisa” como delimitação estratégica de um
campo de intervenção e controle. É
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evidente que a avaliação desse trabalho só pode ser feita em termos
compreensíveis para uma organização, isto é, em termos de custo-benefício, pautada pela idéia de produtividade, que avalia em quanto
tempo, com que custo e quanto foi
produzido. E é evidente também
que os responsáveis pela “linha de
pesquisa” não sejam pesquisadores
e sim gestores de contratos e programas e que saibam ser “flexíveis”
para mudar o curso da “pesquisa”
quando assim for necessário.
Em suma, se por pesquisa entendermos a investigação de algo
que nos lança na interrogação, que
nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta,
invenção e criação; se por pesquisa
entendermos o trabalho do pensamento e da linguagem para pensar
e dizer o que ainda não foi pensado
nem dito; se por pesquisa entendermos uma visão compreensiva de
totalidades e sínteses abertas que
suscitam a interrogação e a busca;
se por pesquisa entendermos uma
ação civilizatória contra a barbárie
social e política, então, é evidente
que não há pesquisa numa universidade operacional.
Os documentos das comissões
da Reitoria evidenciam que é neste
quadro da universidade operacio-
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nal que se propõe fazer a avaliação
e definir a carreira universitária.
Não examinarei os detalhes das
propostas da Reitoria, nem as questões referentes à carreira, pois os
colegas que me antecederam nos
debates anteriores e a Revista Adusp
já examinaram todos os detalhes
desastrosos do que está sendo proposto. Quero, porém, fazer duas
observações gerais:
1) vocês devem ter notado que
as comissões nomeadas pelo reitor
se referem aos seus trabalhos usando a palavra missão. Essa palavra
tem três sentidos conforme a época
histórica de seu emprego. Inicialmente foi empregada por Carlos
Magno que se apropriou de um
procedimento do império romano,
que enviava os missi, emissários,
encarregados da cobrança de taxas
e impostos — eram emissários do
imperador para fazer cumprir suas
ordens, eis porque a Adusp tem
insistido no caráter autoritário da
formação e ação dessas comissões.
Como a função dos missi também
era militar, de imposição da ordem
em regiões de conflito, a palavra
missão é até hoje empregada num
segundo sentido: é usada por forças armadas e policiais para significar uma operação de ataque
a alvos pré-determinados com a

finalidade de destruí-los. Não por
acaso, nos documentos da Reitoria a palavra missão vem sempre
acompanhada de uma outra, própria do vocabulário da ação militar, qual seja planejamento estratégico. Finalmente, o terceiro sentido dessa palavra se encontra em
seu emprego pelas empresas para
encobrir que sua atividade é puramente mercantil e apresentar-se
como dedicação e serviço ao público. É, pois, compreensível que na
sociedade neoliberal e na universidade operacional os dirigentes se
refiram à suas ações como missões.
Se não soubéssemos que estamos
diante da universidade administrada e empresarial, bastaria vermos a
palavra missão para imediatamente
sabermos do que se trata.
2) minha segunda observação,
embora não afaste as análises da
Adusp sobre o autoritarismo, vai
ainda numa outra direção. As mudanças propostas definem formas
de institucionalização da vida e da
prática universitárias. Ora, a maneira como estão sendo encaminhadas indicam a enorme fragilidade institucional dessas ações,
pois dependem de um reitor com
mandato de quatro anos e de comissões diretamente nomeadas
por ele e cuja existência termina

Se por pesquisa entendermos a investigação de algo que nos lança na interrogação,
que nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção e
criação; ... o trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda
não foi pensado nem dito; ... uma ação civilizatória contra a barbárie social e política
— então, é evidente que não há pesquisa numa universidade operacional
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com o término de sua gestão. Isto
significa que, amanhã, mudanças
que afetaram profundamente a docência, a pesquisa, a extensão e as
carreiras podem perder a validade
e lançar a USP no caos. Se as comissões tivessem sido eleitas pela
comunidade acadêmica, se dela tivessem recebido propostas e mandatos, sua força institucional seria
considerada não apenas legitima,
mas também independente da duração dos mandatos dos reitores.
Refiro-me, portanto, não apenas
à fragilidade dessa institucionalização, mas sobretudo ao fato de
que ela se configura como uma
aventura irresponsável, pois não é
medida pela longa duração de uma
instituição social e sim pelo caráter
efêmero e volátil próprio de uma
organização social.
***
Todos nós reconhecemos e defendemos a necessidade da avaliação das atividades universitárias: 1.
para orientar a política universitária do ponto de vista de um saber
da universidade sobre si mesma, de
seu modo de inserção na sociedade e significado de seu trabalho, e
para reorientação de programas e
projetos; 2. para orientar a análise
técnica dos problemas operacio-

nais e financeiros, suprir carências,
atender demandas, quebrar bolsões
de privilégios e de inoperância; 3.
para a prestação de contas devida
aos cidadãos.
Ora, a “avaliação” que está sendo proposta não cumpre nenhuma
dessas três finalidades porque, paradoxalmente, a universidade, centro de investigação onde tudo quanto existe deveria transformar-se em
objeto de conhecimento, está sendo
forçada a renunciar a colocar-se a
si mesma como objeto de investigação, criando métodos próprios que
permitam elaborar técnicas específicas de auto-avaliação. Em vez
disso, o padrão organizacional da
pesquisa e os critérios que a avaliam pela produtividade quantitativa, pela competitividade, pela eficiência e pelo sucesso é a aceitação
acrítica e perigosa de critérios não
acadêmicos e sociais.
De fato, o que é a suposta avaliação trazida pelas comissões da
Reitoria? 1. Empregando critérios
que visam à homogeneidade, a avaliação despoja a universidade de
sua institucionalidade própria, isto
é: a diversidade e pluralidade de
suas atividades, determinadas pela natureza própria dos objetos de
pesquisa e de ensino, regidos por
lógicas específicas, temporalidades
e finalidades diferentes; 2. nada é

conseguido como auto-conhecimento da instituição, mas é promovida
sua redução a funções operacionais
e o resultado avaliativo aparece como um catálogo de atividades e publicações (acompanhadas de inexplicados conceitos classificatórios)
que passa a orientar a alocação de
recursos, vagas, concursos etc.; 3.
a prestação de contas à sociedade
não se cumpre porque tanto orçamentos quanto execuções orçamentárias são apresentados com os números agregados, sem explicitação
de critérios, prioridades, objetivos
e finalidades e sem explicitar publicamente os convênios privados
(montante dos recursos, destinação,
prazos das pesquisas, usos dos resultados etc).
Em geral, os critérios empregados para avaliar a chamada “excelência acadêmica” costumam ser
identificados aos indicadores usados para medi-la, pois por “qualidade acadêmica” costuma-se entender
o número de teses e de publicações,
estágios no estrangeiro e participação em congressos, numa visão simplista da pesquisa, e deixando na
sombra a docência, seus problemas
e sua qualidade própria, uma vez
que o ensino, como observamos, é,
agora, considerado tarefa menor e
de adestramento, sem qualquer papel formador.

Por “qualidade acadêmica” costuma-se entender o número de teses e de publicações,
estágios no estrangeiro e participação em congressos, numa visão simplista da pesquisa,
e deixando na sombra a docência, seus problemas e sua qualidade própria, uma vez que
o ensino, como observamos, é, agora, considerado tarefa menor e de adestramento
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A título de exemplo, a respeito
de irracionalidades criadas pelos indicadores existentes, menciono:
1. artigos x livros: nas humanidades, os livros, mesmo os ensaísticos, são mais importantes do que
os artigos isolados e o tempo para
preparar e publicar um livro é muito maior do que para artigos. Ora,
usando os critérios da universidade
operacional e, nela, enfatizando os
das áreas científico-tecnológicas,
os artigos valem mais do que os
livros e valem mais se publicados
em revistas internacionais e não
nas nacionais. Não bastasse isso,
desconsidera-se a precariedade do
mercado editorial brasileiro, com
graves problemas técnicos para a
edição e sobretudo para a distribuição, portanto, um pequeno número
de livros e revistas não indica que
não houve pesquisa, e sim que é
possível não haver verba para publicar a revista e, no caso do livro,
o autor pode estar na “fila de espera” de uma editora sem ter ideia de
quanto a espera durará — o critério da publicação pode ser abstrato
quando não leva em conta todas
essas especificidades;
2. os problemas graves de infraestrutura são levados em conta para
avaliar a universidade, em que bibliotecas, laboratórios, instrumentos
de precisão, material para trabalho
de campo, informatização não recebem verbas suficientes, de maneira
que a avaliação, em lugar de estimular a concessão de verbas para infraestrutura, castiga cursos e áreas inteiras com uma avaliação “baixa”;
3. a ausência de diversificação
dos critérios avaliativos também é
irracional: por exemplo, nas áreas
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de ciências básicas — exatas, naturais, humanas, letras e filosofia — o
intercâmbio internacional é muito
importante, mas seu grau de importância, de necessidade e de intensidade não é o mesmo em cada uma
delas; se, para um químico ou um
físico, é essencial ter sua pesquisa
imediatamente publicada em periódicos internacionais, no caso das
humanas, dependendo do assunto
(por exemplo, um trabalho de História sobre a economia colonial; um
estudo literário sobre Machado de
Assis), a urgência não é tão grande, sendo muito mais importante
torná-la imediatamente conhecida
no Brasil — se a publicação internacional for um critério decisivo,
como julgam alguns, a relevância de
pesquisas básicas locais se perde;
4. a irônica perversidade de alguns critérios supostamente avaliativos: exemplo: o número de
citações de um trabalho pode ser
efetivamente um indicador da relevância e qualidade da pesquisa.
Ora, como este critério passa a servir para determinar financiamentos, cargos, empregos melhores,
os universitários norte-americanos
passaram a duas atitudes: formar
“grupos de citação recíproca” e “reciclar artigos” para serem citados
novamente; mas, muito pior, passam a reduzir e restringir as áreas
de pesquisa, mantendo apenas as já
existentes, pois quando um campo
novo está sendo aberto, não há como ter citações dos trabalhos porque são pioneiros e não há muita
gente pesquisando o assunto — o
critério da citação, que poderia ser
um bom indicador, acaba oscilando
entre a picaretagem e o modismo.

Quanto à docência, que poderíamos considerar elementos indispensáveis da excelência do trabalho docente? Pensamos que, entre outros
aspectos, a docência excelente seria
aquela que: 1) articula informação
e formação; 2) inicia os estudantes
nos clássicos, nos problemas e nas
inovações da área; 3) varia e atualiza cursos, bibliografias, aproveitando os trabalhos de pesquisa que
o professor está realizando (tanto
para uma tese, um livro ou um artigo); 4) inicia no estilo e nas técnicas de trabalho próprios da área; 5)
informa e forma novos professores
ou profissionais não-acadêmicos da
área; 6) dependendo da área, estimula os estudantes ao aprendizado
de outras línguas e consegue que os
departamentos de línguas ofereçam
cursos aos estudantes; 7) luta por
condições de infra-estrutura para os
estudantes: bibliotecas, laboratórios,
computadores, instrumentos de precisão, veículos para trabalho de campo etc.; 8) exige trabalhos escritos e
orais contínuos dos estudantes, oferecendo-lhes uma correção explicativa de cada trabalho realizado, de tal
modo que cada novo trabalho possa
ser melhor do que o anterior, graças
às correções, observações e sugestões do professor; 9) o professor incentiva os diferentes talentos, sugerindo trabalhos que, posteriormente,
auxiliarão o estudante a optar por
uma área de trabalho acadêmico, ou
uma área de pesquisa ou um aspecto
da profissão escolhida e que será
exercida logo após a graduação —
em suma: a docência forma novos
docentes, incentiva novos pesquisadores ou prepara profissionalmente
para atividades não-acadêmicas.
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No caso da pesquisa, também poderíamos discutir o estabelecimento
de alguns parâmetros, a partir de
um conjunto de indagações sobre
a qualidade desse trabalho. Assim,
por exemplo, podemos indagar:
Os temas escolhidos são relevantes na área, seja porque enfrentam
impasses e dificuldades teóricas e práticas nela existentes, seja porque inovam em métodos e resultados, abrindo caminho para novas pesquisas?
O pesquisador conhece as várias
alternativas metodológicas e as implicações científicas, políticas e ideológicas de cada uma delas, de modo
que, ao escolher a metodologia, o
faz com conhecimento de causa?
O pesquisador conhece o estado
da arte no tema que está pesquisando: as discussões clássicas e as
discussões mais recentes sobre o
assunto e a bibliografia clássica e
atual sobre o assunto? O pesquisador dispõe de tempo para várias
horas seguidas de trabalho? Recebe
auxílio financeiro para isto?
O orientador estimula caminhos
novos para seus orientandos e é
cientificamente receptivo a conclusões, mesmo quando estas contrariem resultados e ideias a que ele
próprio havia chegado em suas pesquisas? O orientador estimula estágios no estrangeiro, escolhendo os

locais onde, de fato, o tema trabalhado pelos orientandos tem sido
objeto de pesquisas importantes?
O orientador luta para que haja
condições de infra-estrutura para
o trabalho dos orientandos e o seu
próprio? O orientador tem clareza da necessidade de diferenciar
prazos para seus orientandos, em
função do tema escolhido por eles,
das diferentes condições de vida e
trabalho dos orientandos, das dificuldades ou facilidades de expressão de cada um dos orientandos,
da infra-estrutura e da bibliografia
disponíveis para os diferentes trabalhos dos orientandos?
O orientador estimula a formação de pequenos grupos de
discussão e de seminários de seus
orientandos? O orientador respeita a pesquisa solitária, conforme o
tipo de tema ou dos orientandos?
O orientador não se apropria da
pesquisa dos orientandos e não a
publica em seu próprio nome? O
orientador não explora os orientandos como força-de-trabalho?
A universidade reconhece a importância da pesquisa e cria condições para que se realize, se renove
e se amplie (bibliotecas, laboratórios, instrumentos e equipamentos,
intercâmbios nacionais e internacionais, verbas para publicação de

revistas, verbas para editora universitária, verba para co-edições com
editoras comerciais, bolsas)?
O pesquisador pode contar com
o reconhecimento público de seu
trabalho, tanto pela publicação
quanto pela utilização acadêmica,
profissional ou social que dele é
ou será feita? O pesquisador pode
ter expectativa de reproduzir seu
aprendizado e formar novos pesquisadores porque outras universidades do país poderão contratá-los,
ou sua própria universidade tem
uma previsão de ampliação dos
quadros? O pesquisador tem clareza da diferença entre pesquisa e
consultoria, pesquisa e assessoria?
Indagações como estas podem
auxiliar-nos a formular um conceito
geral da excelência na pesquisa e
encontrar critérios qualitativos para
avaliá-la. Aqui, sugerimos alguns:
1. a inovação - seja pelo tema, seja pela metodologia, seja pela descoberta de dificuldades novas, seja
por levar a uma reformulação do
saber anterior sobre a questão;
2. a durabilidade - a pesquisa não
é servil a modismos e seu sentido
não termina quando a moda acadêmica acabar porque não nasceu de
uma moda;
3. a obra - a pesquisa não é um
fragmento isolado de ideias que

No caso da pesquisa, poderíamos discutir o estabelecimento de alguns parâmetros
... O orientador respeita a pesquisa solitária, conforme o tema? O orientador não
se apropria da pesquisa dos orientandos e não a publica em seu próprio nome? O
orientador não explora os orientandos como força-de-trabalho? O pesquisador tem
clareza da diferença entre pesquisa e consultoria?
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não terão sequência, mas cria passos para trabalhos seguintes, do
próprio pesquisador ou de outros,
sejam seus orientandos, sejam os
participantes de mesmo grupo ou
setor de pesquisa; há obra quando
há continuidade de preocupações e
investigações, quando há retomada
do trabalho de alguém por um outro, e quando se forma uma tradição de pensamento na área;
4. dar a pensar - a pesquisa faz
com que novas questões conexas,
paralelas ou do mesmo campo possam ser pensadas, mesmo que não
tenham sido trabalhadas pelo próprio pesquisador; ou que questões já
existentes, conexas, paralelas ou do
mesmo campo possam ser percebidas de maneira diferente, suscitando
um novo trabalho de pensamento
por parte de outros pesquisadores;
5. impacto ou efeito social, político
ou econômico - a pesquisa alcança
receptores extra-acadêmicos para
os quais o trabalho passa a ser referência de ação, seja porque leva
à ideia de pesquisa aplicada, a ser
feita por outros agentes, seja porque seus resultados são percebidos
como direta ou indiretamente aplicáveis em diferentes tipos de ação;
6. autonomia - a pesquisa suscita
efeitos para além do que pensara
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ou previra o pesquisador, mas o
essencial é que tenha nascido de
exigências próprias e internas ao
pesquisador e ao seu campo de atividades, da necessidade intelectual
e científica de pensar sobre um determinado problema, e não por determinação externa ao pesquisador
(ainda que outros sujeitos acadêmicos, sociais, políticos ou econômicos
possam ter despertado no pesquisador a necessidade e o interesse da
pesquisa, esta só consegue tornar-se
excelente se nascida de uma exigência interna ao pensamento e à ação
do próprio pesquisador);
7. articulação de duas lógicas diferentes, a lógica acadêmica e a lógica
histórica (social, econômica, política)
- a pesquisa inovadora, duradoura,
autônoma, que produz uma obra e
uma tradição de pensamento e que
suscita efeitos na ação de outros sujeitos é aquela que busca responder
às questões colocadas pela experiência histórica e para as quais a
experiência, enquanto experiência,
não possui respostas; em outras palavras, a qualidade de uma pesquisa
se mede pela capacidade de enfrentar os problemas científicos, humanísticos e filosóficos postos pelas
dificuldades da experiência de seu
próprio tempo; quanto mais uma

pesquisa é reflexão, investigação e
resposta ao seu tempo, menos perecível e mais significativa ela é;
8. articulação entre o universal e
o particular - a pesquisa excelente é
aquela que, tratando de algo particular, o faz de tal maneira que seu
alcance, seu sentido e seus efeitos
tendam a ser universalizáveis —
quanto menos genérica e quanto
mais particular, maior possibilidade de possuir aspectos ou dimensões universais (por isso, e não para
“contagem de pontos”, é que poderá vir a ser publicada e conhecida
internacionalmente, quando o tempo dessa publicação surgir). Donde
a preocupação que os orientadores deveriam ter com o momento em que os estudantes escolhem
um tema de iniciação à pesquisa,
que antecipa o futuro mestrado e o
futuro doutorado, de modo o que
o primeiro tema fosse um exercício preparatório para as escolhas
seguintes, garantindo, ao final do
percurso, um novo pesquisador em
condições de realizar novos trabalhos nos quais a articulação entre
o particular e o universal se tornem perceptíveis para ele por haver
aprendido, na iniciação e no mestrado, a trabalhar sobre o particular
com rigor e originalidade.
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Os três tipos principais de má conduta na ciência são a fabricação
e a falsificação de dados e o plágio (designados pela sigla FFP). Há
vários outros tipos: auto-plágio, atribuição indevida de autoria (em
artigos com vários autores) etc. A proliferação de desvios éticos que se
observa nas últimas décadas já é frequentemente caracterizada como
uma epidemia. Dada a ineficácia dos tratamentos disciplinares ou
moralizadores, resta, para combater a epidemia, atacar as suas causas.
Ou seja: suprimir ou amenizar as pressões produtivistas

Em dois de seus artigos, publicados pela primeira vez respectivamente em 1942 e 1957, Robert Merton, o
pai da Sociologia da Ciência, trata da
ocorrência de fraudes e outras modalidades de violação das normas que
regem as práticas científicas. Sua tese
é a de que tais ocorrências são extremamente raras: no texto de 1942, ele
menciona “a virtual ausência de fraudes nos anais da ciência”; no de 1957,
sustenta que “os anais da ciência incluem pouquíssimos casos inequívocos de fraudes” e, referindo-se a plágios, que “o registro histórico mostra
relativamente poucos casos (...) em
que um cientista tenha efetivamente
furtado as ideias de outro”3. Estivesse
escrevendo nos dias de hoje, Merton certamente não poderia fazer tais
afirmações, dada a proliferação de
desvios éticos na ciência que vem se

observando nas últimas décadas, frequentemente caracterizada como uma
epidemia. No que se segue, vou me
referir a tal proliferação simplesmente
como “a epidemia”.
Antes de justificar esse diagnóstico, é necessário um esclarecimento terminológico. Em fins da década de 1970, quando vem à tona nos
Estados Unidos o problema das violações das normas da prática científica, o termo usado para designá-las
era “fraude” (fraud). “Fraude” entretanto tem conotações éticas muito negativas, evoca a ideia de crime,
a ser combatido pela polícia. Houve
então um consenso na comunidade científica de que o termo deveria ser evitado, para não prejudicar
a imagem pública da ciência. Em
seu lugar, adotou-se o eufemismo
“má conduta” (misconduct) – que,

para não destoar da literatura, será utilizado também neste artigo.
Mais precisamente, “más condutas”
designam as violações apenas das
normas específicas do domínio das
ciências, correspondentes ao ethos
científico conceituado por Merton,
não as normas da bioética, válidas
para toda a sociedade. Os três tipos principais de má conduta são a
fabricação e a falsificação de dados
e o plágio (comumente designados
pela sigla FFP). Há vários outros
tipos, como o auto-plágio, a atribuição indevida de autoria (em artigos
com vários autores), etc., bem como
variedades menos graves de violações das normas, chamadas “práticas de pesquisa questionáveis”.
“Integridade da pesquisa” (research
integrity) é o termo usado para designar a observância das normas.
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As evidências
que chegam à mídia
Um primeiro indício de que está em curso uma epidemia de más
condutas na ciência são os casos escandalosos, amplamente divulgados
na grande mídia. O mais rumoroso
nos últimos tempos foi o do pesquisador sul-coreano Hwang Woo-Suk,
que em 2004 e 2005 ganhou as manchetes por dois artigos publicados
na revista Science, em que alegava
ter tido sucesso na criação de células-tronco embrionárias humanas a
partir de um embrião humano clonado, com base em pesquisas que
depois se revelaram fraudulentas.
Um escândalo mais recente, o
da pesquisadora japonesa Haruko
Obokata, também diz respeito a
métodos de obtenção de célulastronco. O método de Obokata, denominado STAP (stimulus-triggered
acquisition of pluripotency), surgiu
como revolucionário, por sua simplicidade: consistia meramente
em submeter células adultas a um
banho de ácido. A suposta descoberta foi divulgada em dois artigos
publicados na Nature em janeiro
de 2014, mas logo levantaram-se
suspeitas sobre a integridade da
pesquisa, que foram a seguir confirmadas. Num desdobramento trágico, Yoshiki Sasai — orientador de
Obokata e co-autor dos artigos —
cometeu suicídio no dia 5 de agosto
do mesmo ano.
Como terceiro exemplo ilustrativo, selecionamos um caso muito
comentado na região de São Paulo, por envolver a então reitora da
USP, professora Suely Vilela. Em
2008 foi publicado o artigo “Antiviral and antiparasite properties of

68

an L-amino acid oxidase from the
Snake Bothrops jararaca”, assinado
pela reitora e mais dez co-autores.
Em 2009 houve uma denúncia de
plágio e, em seguida, o que é ainda
mais grave, a constatação de que
o artigo incorria também no que
pode ser considerado um tipo de
fabricação de dados, a saber, a atribuição de um significado diferente
do verdadeiro a uma imagem — no
caso, plagiada. Uma Comissão Processante Disciplinar da USP tratou do caso, e em 2010 concluiu
ser procedente a denúncia, porém
apenas dois dos co-autores foram
punidos. A reitora afirmou não ter
sido responsável pelas partes do
artigo que envolviam más condutas.
(ADUSP, 2009; Pasqualino, 2011;
FAPESP, 2012)
Os casos rumorosos são importantes não tanto como evidência da
epidemia mas porque, na medida
em que atingem o grande público, afetam o prestígio da ciência e
a confiabilidade do conhecimento
científico aos olhos da sociedade.
Evidências mais decisivas provêm
de estudos empíricos, dos quais há
um grande número. Na impossibilidade de resenhar todos, vou me
limitar, também a título de ilustração, a expor sumariamente dois deles, dentre os que tiveram maior
repercussão.
O primeiro é de autoria de D.
Fanelli (2009), e consiste numa
meta-análise de dezoito sondagens
(surveys). Na média ponderada dos
resultados das sondagens, 2% dos
cientistas admitiram ter, pelo menos uma vez, fabricado, falsificado
ou alterado dados, e cerca de um
terço admitiu uma variedade de ou-

tras práticas de pesquisa questionáveis. Em sondagens em que se
perguntava sobre o comportamento
dos colegas, a fabricação e falsificação de dados teve resposta positiva,
em média, de 14%, e, quanto a outras práticas questionáveis, de 72%.
O segundo estudo, de Fang, Steen & Casadevall (2012) usa uma
metodologia diferente, baseada na
análise do número de artigos científicos despublicados (retracted).
A despublicação pode decorrer da
constatação de alguma forma de
má conduta na pesquisa, ou então
de algum erro ou falha não intencional, isenta de má fé. O estudo
constatou um aumento significativo
não apenas no número global de
retratações, mas também na porcentagem das decorrentes de más
condutas. De acordo com as investigações dos autores, apenas 21,3%
das despublicações foram devidas a
erros; 67,4% a más condutas, sendo
a fabricação ou falsificação de dados responsáveis por 43,4%, o autoplágio por 14,2% e o plágio por
9,8%. A porcentagem de artigos
despublicados devido a fraudes aumentou cerca de 10 vezes de 1975
até a data de realização do estudo.
Um desdobramento importante
da epidemia é a criação de sistemas
digitais de detecção de plágios e
auto-plágios. Os sistemas consistem em um programa detector de
similaridades entre textos operando
sobre uma base de dados composta
de uma quantidade enorme de artigos publicados. O sistema mais usado pelas editoras de revistas científicas é o CrossCheck, que utiliza
o programa iThenticate – também
utilizado no Turnitin. (Butler, 2010)
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Há também o Déjà Vu, uma base
de dados formada por pares de textos com passagens em comum detectadas pelo programa eTBLAST.
Uma sondagem feita com base no
Déjà Vu identificou 79.300 artigos
indexados pela Medline com trechos
repetidos. Desse conjunto, apenas
2.100 artigos foram investigados, e
1.900 despublicados. Mais de 74.000
ainda não foram examinados. (Marques, 2014, p. 41)
O campo do plágio e do autoplágio é marcado por vários problemas
não-resolvidos; crucialmente, quais
devem ser os critérios para a caracterização desse tipo de má conduta.
Um dos problemas mais difíceis é o
que se refere à repetição de trechos
de um artigo em outros de mesma
autoria, uma vez que em muitos
casos a repetição se justifica plenamente com base nos valores da
integridade científica, não sendo
motivada pelo intuito condenável
de inflar o número de publicações
dos autores. (Akst, 2010)
As reações à epidemia:
comunidade científica,
Estado e opinião pública
Como um todo, a reação à epidemia teve início, desenvolveu-se
e continua a se desenvolver, num
processo marcado pelo conflito en-

tre duas posições. A primeira —
que vou denominar moralizadora
— consiste em reconhecer a existência e a gravidade da epidemia,
promover ou apoiar a tomada de
medidas para combatê-la. As medidas tomadas pelos moralizadores
visando conter a epidemia constituem o tratamento moralizador,
que envolve duas modalidades de
atuação. Uma delas é de natureza
jurídico-policial. Consiste na promulgação de códigos de integridade
da pesquisa, que definem as modalidades de más condutas, e estabelecem punições para os culpados,
bem como no estabelecimento, em
universidades, institutos de pesquisa e agências de fomento, de órgãos
e comissões com funções, análogas
às dos juízes na justiça comum, de
decidir sobre a culpabilidade dos
acusados e, em casos positivos, estipular a pena. A outra modalidade
é a educativa, e envolve palestras,
seminários, oficinas, cursos, presenciais e à distância, etc., com o objetivo de incutir nos pesquisadores os
valores e normas da integridade.
A segunda posição é a posição
dos negacionistas, de vários matizes,
que negam a existência da epidemia, ou minimizam sua importância, resistindo às iniciativas dos moralizadores. A posição negacionista

é sustentada pelas alegações de que
é relativamente rara a ocorrência
de más condutas na ciência. E isso não por acaso, mas devido aos
procedimentos de controle — principalmente a revisão por pares —
que são parte integrante das práticas científicas e, num plano mais
geral, à postura crítica própria da
ciência. Sendo assim, não haveria
necessidade de mudanças ou, no
máximo, podem ser aconselháveis
alguns ajustes nos procedimentos
de controle.
Nos últimos tempos, diante do
acúmulo de evidências da epidemia,
os negacionistas têm recorrido a um
outro argumento, o de que tais evidências refletem não um aumento na
ocorrência de más condutas, mas sim
a maior atenção dada ao problema, e
ao consequente aperfeiçoamento dos
procedimentos de controle e fiscalização. Uma decorrência do argumento,
na hipótese de ser válido, é a de que
teria ocorrido no passado um número
considerável de más condutas nunca
detectadas. O argumento tem portanto uma implicação perturbadora, na
medida em que lança uma sombra de
dúvida sobre a confiabilidade de todo
o corpus do conhecimento científico
estabelecido nos últimos séculos4.
Ao longo das últimas décadas,
a disputa entre as duas posições

O campo do plágio e do autoplágio é marcado por vários problemas não-resolvidos.
Um dos mais difíceis é o que se refere à repetição de trechos de um artigo em outros de
mesma autoria, uma vez que em muitos casos a repetição se justifica plenamente com
base nos valores da integridade científica, não sendo motivada pelo intuito condenável
de inflar o número de publicações dos autores
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vem se manifestando de várias formas. O problema veio à tona em
primeiro lugar nos Estados Unidos, na virada da década de 1970
para a década de 1980, na esteira de vários casos escandalosos de
fraudes, cometidas em instituições
de grande prestígio. A reação veio
principalmente da parte do Estado.
A primeira medida importante tomada foram as audiências públicas
no Congresso, realizadas em 1981,
sob a direção do então deputado Al
Gore Jr. Numa intervenção presciente, reveladora de um bom entendimento das raízes do problema,
disse Gore:
Precisamos descobrir se os
casos recentes são meramente episódios que entrarão na
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história da ciência como notas de rodapé, ou se estamos
criando situações e incentivos
nas ciências biomédicas, e em
toda a Big Science, que tornarão casos como esses a ponta
de um iceberg. (LaFollette,
2000, p. 213)
Durante a década de 1980, o
Congresso promoveu várias outras
audiências, e desenrolou-se um
prolongado e intenso debate público, envolvendo editoriais em revistas científicas, mesas-redondas em
diversos fóruns, matérias na grande
mídia etc., alimentado pelo surgimento de novos casos rumorosos de
má conduta. Na comunidade científica, prevalecia a posição negacionista que, embora reconhecendo a

existência (mas não a gravidade) do
problema, propunha apenas a autoregulação, não havendo entretanto
avanços significativos nesse sentido.
Diante do impasse, o Congresso
foi levado a criar órgãos reguladores federais. Dois marcos nesse
processo foram a promulgação, em
1985, do Health Research Extension
Act, que obrigou as universidades a
tomar medidas de combate à epidemia, e a consolidação, em 1992, do
Office of Research Integrity (ORI),
subordinado ao Department of Health and Human Services.
Em outros países, a reação à epidemia começou bem mais tarde. Na
Europa, o primeiro episódio marcante foi a publicação, no ano 2000,
do documento Good scientific practice in research and scholarship, pela
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1980s

• Questão das más condutas emerge nos Estados Unidos.

1985

• Também nos Estados Unidos, promulgação do Health Research Extension Act.

1993

• Idem, criação do Office of Research Integrity (ORI).

1997

• Criação do Committee on Publication Ethics (COPE).

2000

• Office of Science and Technology Policy dos Estados Unidos: Federal policy on research misconduct.
• European Science Foundation: Good scientific practice in research and scholarship.

2006

• Criação do United Kingdom Research Integrity Office (UKRIO).

2007

• 1st World Conference on Research Integrity (WCRI, Lisboa, 16-19/9).
• OCDE: Best practices for ensuring scientific integrity and preventing misconduct.

2010

• 2nd WCRI. (Cingapura 21-24/7).
• European Science Foundation: Fostering Research Integrity in Europe.
• I Brazilian Meeting on Research Integrity, Science and Publication Ethics (BRISPE, 10, 13, 14, 15,
16/12. Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre).

2011

• European Science Foundation e ALL European Academies: The European code of conduct for
research integrity.
• Fapesp institui o Código de Boas Práticas Científicas.
• CNPq publica o relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa, Ética e Integridade na Prática
Científica.

2012

• Universities UK: The concordat to support research integrity.
• II BRISPE (28/5 a 1/6. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre).

2013

• UK Research Councils: RCUK policy and guidelines on governance of good research conduct.
• 3rd WCRI (Montreal 5-8/5).

2014

• III BRISPE (14-15/8, São Paulo, sede da Fapesp).

2015

• 4th WCRI (Rio de Janeiro, 31/5 a 3/6).

Fundação Europeia de Ciência (na
sigla em inglês, ESF). Nos anos seguintes o movimento começa a globalizar-se, e em 2007 tem lugar, em
Lisboa, a primeira World Conference
on Research Integrity (WCRI), organizada conjuntamente pelo ORI e
a ESF. A segunda, terceira e quarta
conferências aconteceram respectivamente em 2010 (Cingapura), 2013
(Montreal), e 2015 (Rio de Janeiro).
No Brasil — em nítido contraste com os Estados Unidos — a mo-

bilização não decorreu de ações do
Estado, nem de pressões da opinião
pública, mas sim de medidas tomadas
por grupos da própria comunidade
científica — influenciados, sem dúvida, pelos desenvolvimentos em escala
global. Começou em fins da década
de 2000, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 2010
realizou-se no Rio de Janeiro, São
Paulo e Porto Alegre, o I Brazilian
Meeting on Research Integrity, Science
and Publication Ethics (BRISPE), por

iniciativa de dois órgãos da UFRJ, o
Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) e o Instituto de Bioquímica Médica (IBqM). O II BRISPE teve lugar nas mesmas cidades,
em 2012, e o III em São Paulo, na
sede da Fapesp, em 2014.
Dissemos que a reação à epidemia no Brasil foi assumida por
grupos da comunidade científica
porque, de maneira geral, a postura
da comunidade tem sido, majorita-
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riamente, de resistência às medidas
moralizadoras. Não uma resistência
ativa, apoiada em argumentos contestadores da necessidade de tais
medidas, mas uma resistência passiva, um “fazer corpo mole” diante
das pressões.
Concluindo esta seção, apresentamos um quadro cronológico, cujo
principal objetivo é dar uma ideia
das dimensões da reação à epidemia,
como um sintoma de sua gravidade.
Causas da epidemia:
produtivismo e
producionismo
Em termos abstratos, dada a
ocorrência de um fenômeno indesejável, a estratégia padrão para resolver o problema é a que consiste
em identificar as causas do fenômeno, e achar um meio de eliminá-las.
Eliminando-se as causas, elimina-se
o efeito. O princípio também vale
para a medicina. Sendo caracterizada uma doença, ou epidemia,
procuram-se as causas, e os tratamentos capazes de neutralizá-las.
A qualquer pessoa minimamente
familiarizada com a vida acadêmica
nos dias de hoje, o aspecto que mais
naturalmente ocorre como causa
da epidemia é o produtivismo e a
competição exacerbada que vêm se

impondo nas últimas décadas. “Produtivismo” entretanto é um termo
essencialmente crítico, dotado de
forte carga pejorativa. Utilizá-lo então desde o início no estudo do fenômeno envolve um pré-julgamento
que pode dificultar um debate franco sobre o problema.
Para superar essa dificuldade
propomos a introdução do termo
producionismo, a ser utilizado em
dois sentidos, um geral, outro restrito. Considerada abstratamente, a
valorização do aumento de produtividade nada tem de condenável:
em princípio, é sempre bom conseguir maior produção com igual, ou
menor uso de recursos. “Producionismo”, no sentido geral, designa
políticas visando o aumento da produtividade, com fundamento nesse
princípio.
O producionismo pode se realizar de várias formas; quando se realiza de uma forma inadequada — p.
ex., por ter consequências nefastas,
não compensadas pela vantagem do
aumento de produtividade — então constitui um produtivismo. No
sentido restrito, em que será usado
nas considerações a seguir, “producionismo” designa a forma que
o producionismo (no sentido geral)
tem assumido nas últimas décadas

(colocando entre parênteses o juízo sobre sua qualidade, ou seja: se
constitui ou não um produtivismo).
Apesar de sua plausibilidade, a
hipótese de uma relação causal entre o producionismo e a ocorrência de más condutas tem sido pouquíssimo investigada. Há contudo
uma pesquisa muito significativa,
apresentada em Anderson et al.
(2007). A pesquisa fez parte de um
estudo de âmbito nacional nos Estados Unidos sobre a integridade da
pesquisa, financiado pelo Office of
Research Integrity (ORI) e pelos National Institutes of Health (NHI). Seu
tema central consiste no impacto
da competitividade fomentada pelo
producionismo em vários aspectos
das práticas científicas. Foi adotada
uma metodologia qualitativa, baseada em discussões de grupos focais
(focus-groups); mais precisamente,
seis sessões de discussão, das quais
participaram 51 pesquisadores de
várias áreas, em início ou meio da
carreira. Os resultados da pesquisa
constituem evidência de que, embora a competição entre cientistas
por financiamento, posições e prestígio seja em geral considerada uma
saudável força motora, ela tem um
lado escuro — uma série de consequências nefastas. De acordo com

“Produtivismo” é um termo essencialmente crítico, dotado de forte carga pejorativa.
Utilizá-lo desde o início no estudo do fenômeno envolve um pré-julgamento
que pode dificultar um debate franco do problema. Propomos a introdução
do termo “producionismo”, que no seu sentido geral designa políticas visando
aumentar a produtividade; e no sentido restrito designa a forma
que o producionismo (no sentido geral) tem assumido nas últimas décadas
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a análise das discussões, a competição contribui para “[1] o carreirismo
(strategic game-playing) na ciência,
[2] o declínio do compartilhamento
livre e aberto de informações e métodos, [3] a sabotagem, por parte
de um cientista, da possibilidade de
uso de seu trabalho por outros, [4]
a interferência nos processos de revisão por pares, [5] a deformação de
relacionamentos e [6] as condutas de
pesquisa descuidadas ou questionáveis”. (Anderson et al. 2007, p. 443)
Admitido o papel causal do producionismo na ocorrência de más
condutas, convém examinar as maneiras como se dá essa causalidade.
De acordo com a análise que propomos, as pressões producionistas
fomentam as más condutas de duas
maneiras, a que vamos nos referir com os termos causa indutora e
causa facilitadora.
A causa indutora — que induz o
pesquisador a incorrer em más condutas — é bastante fácil de entender. Dada a pressão producionista, especialmente pela exacerbação
da competitividade que envolve, e
por outro lado a aspiração de subir — ou mesmo, em muitos casos,
apenas permanecer — na carreira,
não é de surpreender que pesquisadores recorram ao atalho das más
condutas, mesmo correndo o risco
de serem apanhados. A deliberação
assume o caráter de uma análise de
custo/benefício: uma comparação
das consequências negativas de ser
apanhado, moduladas pela probabilidade de isso acontecer, com o
esperado avanço na carreira.
Num plano mais geral, a consciência moral — ou, em termos freudianos, o superego — de uma pes-
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soa constitui uma barreira que se
interpõe entre o impulso de cometer
a violação de uma norma moral e
sua realização. No domínio da ciência, a causa facilitadora recebe esse
nome porque provoca a corrosão
da consciência moral dos cientistas,
enquanto cientistas. A explicação
de como isso acontece requer uma
exposição mais longa, que remete,
por um lado, à faceta educativa do
tratamento moralizador, por outro
lado a uma questão filosófica muito
antiga, discutida em dois diálogos de
Platão, o Protágoras e o Mênon.
A questão em pauta — “Pode
a virtude ser ensinada?” — é colocada de uma maneira muito direta logo na abertura do Mênon,
mas as respostas mais relevantes,
no presente contexto, são expostas
por Protágoras, no diálogo que leva
seu nome. Sem pretender acompanhar o raciocínio do sofista, vamos
considerar, simplificadamente, duas
respostas à pergunta, ambas afirmativas, mas diferindo quanto à
maneira de ensinar a virtude. A primeira sustenta que a virtude pode
ser ensinada do mesmo modo como
se ensinam os conhecimentos de
áreas do saber, p. ex. a geometria,
ou a astronomia. Vamos chamar esse modo pedagogia disciplinar.
A segunda resposta, defendida
por Protágoras, corresponde à pedagogia formativa. Diferentemente
do que acontece na disciplinar, na
pedagogia formativa a tarefa de ensinar cabe não a um professor especializado na matéria, mas a todas
as pessoas com que um indivíduo
interage ao longo de sua formação,
começando com os membros da família, na primeira infância, depois os

amigos, os colegas de escola, professores de todas a disciplinas, e assim
por diante. Nos diálogos, Sócrates
intervém alegando que a virtude não
pode ser ensinada. Faz isso pressupondo o modo disciplinar, e argumentando que existem professores
de geometria, de astronomia etc.,
mas não professores de virtude. Em
sua réplica, diz Protágoras:
Desde que ela [a criança]
compreende o que se lhe diz,
a mãe, a ama, o preceptor e o
próprio pai conjugam esforços
para que o menino se desenvolva da melhor maneira possível. Toda palavra, todo ato
lhes enseja oportunidade para
ensinar-lhe o que é justo ou o
que é injusto, o que é honesto
e o que é vergonhoso, o que é
santo e o que é ímpio, o que
pode ou o que não pode ser
feito. [...] Depois, o enviam
para a escola e recomendam
aos professores que cuidem
com mais rigor dos costumes
do menino do que do aprendizado das letras e da cítara.
(Platão, 1970, 325c-d, p. 244)
Concluindo o argumento, Protágoras sustenta que Sócrates não percebe a existência de professores de
virtude porque todo o mundo o é.
No que se refere à ciência, a primeira tese é a de que, com as devidas
adaptações, a caracterização da pedagogia formativa feita por Protágoras
aplica-se perfeitamente ao processo
tradicional de formação de cientistas,
no que se refere ao desenvolvimento
de sua consciência moral. Em Oliveira (2014) tratei extensamente desse
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processo, entendendo o desenvolvimento da consciência moral como a
internalização das normas do ethos
científico mertoniano, e procurando
mostrar, com base em ideias de Hagstrom (1965), o papel crucial nele
desempenhado pela dádiva enquanto
princípio organizador da ciência. Na
terminologia aqui adotada, podemos
dizer que, para Merton e Hagstrom,
o desenvolvimento da consciência
moral dos cientistas se dá pela pedagogia formativa.
A componente educativa do tratamento moralizador, por sua vez,
segue predominantemente a pedagogia disciplinar. Envolve cursos,
palestras, oficinas, etc., muito semelhantes, institucionalmente, aos utilizados no ensino de disciplinas. Em
muitos casos, os condutores dessas
atividades tornam-se especialistas
na matéria, professores de integridade na pesquisa (em outras palavras,
de virtude). Nos Estados Unidos,
já está consolidada a profissão —
ou, pelo menos, o cargo — de Research Integrity Officer (RIO). Outra
característica típica da pedagogia
disciplinar é a utilização de manuais
(textbooks) de integridade na pesquisa (p. ex. Shamoo & Resnick, 2009;
D’Angelo, 2012; Macrina, 2014).
Também é significativo que o termo
usado para designar tais atividades

seja “treinamento” (training), em vez
de “educação”, ou “formação”.
Ainda sobre o tópico em pauta,
convém observar que nos Estados
Unidos, tanto os National Institutes of
Health (desde 1990) quanto a National Science Foundation (desde 2010)
exigem a realização de programas de
treinamento em integridade da pesquisa como condição formal para a
concessão de bolsas e verbas para pesquisas. Tal determinação é a principal
causa do extraordinário desenvolvimento, nos últimos tempos, do aparato voltado para a componente educativa do tratamento, naquele país.
Aceita a existência da epidemia —
isto é, a tese segundo a qual em certo
momento histórico, ao encerrar-se a
década de 1970 e iniciar-se a de 1980,
as más condutas na ciência começaram a proliferar, sendo anteriormente um fenômeno relativamente
raro — é razoável inferir que a pedagogia formativa era eficaz, promovia
de fato a internalização das normas,
mantendo baixa a ocorrência de más
condutas. Deste ponto de vista, a pedagogia disciplinar surge como uma
reação ao solapamento da formativa.
A seguir mostraremos — como parte
de um questionamento do tratamento moralizador como um todo — que
a pedagogia disciplinar não está se
revelando eficaz.

Caráter sintomático do
tratamento moralizador
Mencionamos acima a estratégia
padrão para evitar a ocorrência de
um fenômeno indesejável, que consiste em identificar e neutralizar suas causas. Na medicina a estratégia
nem sempre é viável, pois muitas
vezes não se consegue descobrir as
causas de uma doença ou epidemia ou, feita a descoberta, não se
encontram meios de neutralizá-las.
Nesses casos, a alternativa é atacar
os sintomas, procurando minorar os
sofrimentos que provocam nos pacientes. Trata-se de um “Plano B”,
o chamado tratamento sintomático.
Na literatura sobre a integridade
da pesquisa, há pouquíssimas manifestações de interesse pelas causas
da epidemia. Dada sua amplidão, um
exame exaustivo dessa literatura é
praticamente inviável. Para contornar
tal problema, adotamos a estratégia
de concentrar o foco nos documentos
oficiais, ou semi-oficiais, representativos da reação do establishment
científico à epidemia. A lista de documentos selecionados para exame
consta do Apêndice deste trabalho.
Em todo esse conjunto de textos,
encontra-se apenas uma menção às
causas da epidemia. Trata-se de uma
passagem do documento da European Science Foundation (2000, p.4)

Não resta dúvida de que o tratamento moralizador da epidemia de más condutas
na ciência não passa de sintomático. A relutância em enfrentar o problema do
produtivismo como causa da epidemia deve-se, a nosso ver, ao conflito
que adviria com elementos do ideário neoliberal, incorporados
às novas formas de administração das atividades científicas
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em que se constata o impacto do
produtivismo enquanto causa indutora das más condutas. Apesar
dessa constatação, entretanto, não
se encontra no documento proposta ou sugestão alguma de atacar as
causas como estratégia para conter
a epidemia. O mesmo vale, naturalmente, para os documentos em que
a constatação não figura. Não resta
dúvida, portanto, que o tratamento
moralizador não passa de sintomático. A relutância em enfrentar o problema do produtivismo como causa
da epidemia deve-se, a nosso ver, ao
conflito que adviria com elementos
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do ideário neoliberal, incorporados
às novas formas de administração
das atividades científicas.
Ineficácia, custo,
judicialização
Ser sintomático não é suficiente para que um tratamento seja
desaconselhável. Na medicina, em
muitos casos, é o melhor que se
pode fazer. O tratamento moralizador em pauta, entretanto, tem
pelo menos três outras deficiências. A mais séria, naturalmente, é
sua ineficácia. Apesar de todos os
esforços e iniciativas do movimen-

to moralizador, não há indícios de
que a epidemia esteja regredindo,
antes pelo contrário. Levando em
conta que vem sendo aplicado há
décadas, particularmente nos Estados Unidos, as pesquisas mais
recentes que comprovam a epidemia constituem também evidências do fracasso do tratamento. A
própria intensificação das medidas
moralizadoras, bem como a frequência crescente de realização de
congressos e similares, apontam na
mesma direção.
Para reforçar essa tese, vale a
pena mencionar a avaliação de N.
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Steneck, um dos principais líderes
mundiais do movimento moralizador, com mais de trinta anos dedicados ao problema. Num artigo
recente, ao tratar da componente
educativa do tratamento, diz ele:
Apesar desses desenvolvimentos encorajadores, o futuro do
treinamento em conduta responsável na pesquisa está longe de estar assegurado. Os estudos de efetividade foram até
agora majoritariamente inconclusivos. Os estudantes respondem favoravelmente e podem desenvolver habilidades
tais como resolução racional
de problemas, mas impactos a
longo prazo no comportamento não foram demonstrados.
(Steneck, 2013, p. 552)
E, numa outra passagem do artigo, fazendo uma avaliação mais geral da mobilização da comunidade
científica:
Más condutas na pesquisa permanecem um problema não
resolvido apesar de 30 ou mais
anos de esforços locais, nacionais, e globais para reduzi-las
ou eliminá-las. Para cada caso confirmado de sério mau
comportamento ou má conduta, 10 ou mais podem existir,
além de muitas ocorrências de
práticas pouco profissionais de
menor gravidade. Por baixo da
superfície dos casos visíveis, a
estrutura subjacente que apoia
a conduta responsável na pesquisa tem falhas significativas.
(Steneck, 2013, p. 552)
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Um outro defeito do tratamento
moralizador é seu custo. A questão é importante o suficiente para
motivar estudos visando estimar os
recursos mobilizados, uns referentes
à componente jurídico-policial de
atuação, outros à educativa, e outros
simultaneamente às duas componentes. Entre os dessa última categoria, encontram-se (principalmente
nos Estados Unidos, mas também na
Europa) os salários dos Research Integrity Officers (RIOs), cujo trabalho
diz respeito às duas modalidades.
O mesmo vale, de maneira geral,
para os congressos, seminários, e
congêneres. Quanto às atividades
educativas, há que se considerar o
tempo de trabalho dos professores e
funcionários que a elas se dedicam,
mesmo quando não remunerados
especificamente por essa dedicação,
os recursos empregados na elaboração de manuais e outros materiais
didáticos, as despesas com instalações e equipamentos etc.
Para dar uma ideia dos valores
envolvidos, convém citar os resultados de algumas investigações. Michalek et al. (2010), com base num
estudo de caso, estimam em US$
110 milhões o custo de 527 casos
informados ao ORI em um ano.
Gammon & Franzini (2013), considerando 17 casos de má conduta
registrados no ORI no período de
2000 a 2005, chegaram a um valor médio de US$ 170.000. Numa
outra amostragem, de 149 artigos,
também com base nos dados do
ORI, a média calculada foi de US$
390.000. (Stern et al., 2014)
Para completar essas observações, convém comparar os custos do
tratamento moralizador com a situ-

ação prevalecente antes do advento
da epidemia. No que se refere à dimensão educativa, o contraste se dá
entre a pedagogia disciplinar e a formativa. Nesta, todos os fatores que
contribuem para o desenvolvimento
da consciência moral dos cientistas,
enquanto cientistas, são tão intimamente ligados à sua formação como
um todo que é praticamente impossível separá-los, e fazer uma estimativa de seu custo. Quanto aos outros
tipos de custos, sendo a frequência de más condutas muito menor,
eram também proporcionalmente
menores as despesas na dimensão
jurídico-policial e os prejuízos causados pelas más condutas. Com um
pouco de exagero, pode-se afirmar
que, no período anterior à eclosão
da epidemia, a maneira de lidar com
o problema das más condutas tinha
um custo nulo. No que se refere aos
custos, portanto, o tratamento moralizador fica também em clara desvantagem na comparação com as
práticas tradicionais.
Diante da necessidade percebida
de controlar as práticas de pesquisa
de modo a evitar as más condutas, a
comunidade científica — nisso não
diferindo de outras associações profissionais — tem marcada preferência pela autorregulação, ou autocontrole. O ideal para ela é que a formulação dos códigos de integridade,
as investigações dos casos suspeitos,
a imposição de punições etc. fiquem
sob sua inteira responsabilidade, não
envolvendo a justiça comum.
Não obstante, observa-se na literatura mais recente certo enfraquecimento da reivindicação de autocontrole. A novidade é o aparecimento de vozes, umas mais, outras
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menos diretamente representativas
da comunidade científica que, motivadas pelo fracasso do tratamento
moralizador, defendem o recurso à
justiça comum, ou seja, a judicialização, para lidar com o problema.
Uma das intervenções mais significativas nessa linha foi o editorial da
revista Nature (2013), provocativamente intitulado “Call the cops”.
Não importando a posição, pró
ou contra, que se adote nessa disputa, o fato é que não está ao alcance
da comunidade científica impedir a
passagem de processos para a justiça
comum, por iniciativa ou dos pesquisadores investigados, ou de promotores públicos. E nos últimos tempos
tem nitidamente aumentado o número de vezes em que isso acontece.
No âmbito do autocontrole, são limitados os tipos de punição aplicáveis a
perpetradores de má condutas, uma
vez que incluem apenas penalidades
administrativas, como a demissão da
universidade ou instituto de pesquisa em que o pesquisador trabalha, a
proibição de receber novos auxílios à
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pesquisa provenientes de fundos públicos, a cassação de títulos de mestrado, doutorado, etc. Obviamente,
penas de prisão só podem ser impostas pela justiça comum. A frequência
cada vez maior de casos, como vem
ocorrendo, em que o pesquisador
condenado por má conduta vai para a
cadeia é, portanto, clara evidência de
judicialização. (Maslen, 2013; Marcus
& Oransky, 2014; Tuffani, 2014)
Conclusão:
em busca da sensatez
Dado o fracasso, e demais inadequações do tratamento moralizador sintomático, não havendo uma
terceira alternativa, só resta, para
combater a epidemia, um tratamento com foco nas causas. Ou seja, em
vista do exposto, um tratamento visando idealmente suprimir ou, mais
realisticamente, amenizar progressivamente as pressões produtivistas.
Mas quais seriam os princípios norteadores dessa estratégia?
A limitação do espaço me impede de tratar dessa questão aqui. O

máximo que posso fazer é remeter
o leitor ao artigo mencionado acima: Oliveira (2014). Nesse ensaio,
exponho um contraste entre a forma
mercadoria e a forma dádiva como
princípios organizadores da ciência, bem como entre as modalidades
de avaliação próprias de cada uma.
Na forma mercadoria (que vem se
impondo na ciência como faceta
do processo de ascensão do neoliberalismo), a avaliação é predominantemente quantitativa (enquanto
reflexo da natureza essencialmente
quantitativa da mercadoria), e constitui a peça-chave do modo produtivista de administração. O combate
ao produtivismo requer portanto o
desenvolvimento e promoção de novas modalidades de avaliação. Nas
seções finais do artigo proponho
um esquema conceitual como fundamento para a transição do quantitativo para o qualitativo na avaliação, e sugiro algumas balizas para o
movimento em prol de formas mais
sensatas de organização das práticas
acadêmicas.

Apêndice: lista de documentos oficiais e semioficiais representativos da reação à epidemia
de más condutas na ciência
• Office of Science and Technology Policy: Federal policy on research misconduct. OSTP 2000.
• European Science Foundation Policy Briefing: Good Scientific Practice in Research and Scholarship. European Science
Foundation 2000.
• OECD / Global Science Forum: Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct. OECD 2007.
• N. Steneck: ORI Introduction to the responsible conduct of research. Revised edition. Steneck 2007.
• 1st WCRI (World Conference on Research Integrity): Final report to ESF and ORI. 1st WCRI 2007.
• 2nd WCRI: Singapore Statement on Research Integrity. 2nd WCRI 2010.
• European Science Foundation: Fostering Research Integrity in Europe. European Science Foundation 2010.
• I BRISPE (Brazilian Meeting on Research Integrity, Science and Publication Ethics): Final report. I BRISPE 2011.
• II BRISPE: Joint statement on research integrity. II BRISPE 2012.
• Universities UK: Concordat to support research integrity. Universities UK 2012.
• Research Councils United Kingdom: RCUK policy and guidelines on governance of good research conduct. RCUK 2013.
• 3rd WCRI: Montreal statement on research integrity in cross-boundary research collaborations. 3rd WCRI 2013.
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Notas
1 Este artigo é uma versão resumida e adaptada de “A epidemia de más condutas na ciência: o fracasso do tratamento
moralizador”, publicado na revista Scientiae Studia (Oliveira, 2015).
2 Aposentado. Professor-colaborador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH-USP). Membro do Conselho Editorial da Revista Adusp.
3 Cf. Merton, 1973a, p. 276; 1973b, p. 309 e 312.
4 A nosso ver, não foi o fortalecimento da fiscalização que levou ao aumento no número de ocorrências detectadas:
foi o aumento, indistintamente percebido, no número real de ocorrências, que levou ao fortalecimento da fiscalização.
De acordo com essa interpretação, o aumento no número de ocorrências detectadas reflete tanto o fortalecimento da
fiscalização quanto o aumento no número real de ocorrências.
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Além de bloquear o avanço da ciência, o produtivismo significa um atentado contra a liberdade de
pesquisa científica — qualidade de uma universidade que se preze como tal e atributo essencial da
liberdade acadêmica, sobretudo em universidades públicas. Qualquer pesquisa realmente criativa,
inovadora ou revolucionária se inicia com muita incerteza quanto à viabilidade e ao sucesso.
Porém, diante da urgência de se ter artigos citados, os cientistas são induzidos a trabalhar em
assuntos da moda. E quem “só” se dedica às aulas é carimbado como improdutivo
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O produtivismo, que assola as universidades em geral e a USP em particular, extermina a criatividade e a
inovação. Diante da urgência de se
ter artigos citados, os cientistas são
induzidos a trabalhar em assuntos da
moda. Qualquer pesquisa realmente
criativa, inovadora ou revolucionária
se inicia com muita incerteza quanto
à viabilidade e ao sucesso. E se bemsucedido e se vencesse todas as dificuldades de publicação, levaria meses ou
anos para ser descoberto, atrair outros
pesquisadores para o tema, e seu autor enfrentaria muitas dificuldades para obter financiamento, supondo que
conseguisse manter o emprego, pois
seu “Índice h” — o índice empregado
para medir o número de citações, o
impacto do artigo — seria baixo.
Desse modo, o produtivismo, além
de bloquear o avanço da ciência, significa um atentado contra a liberdade
de pesquisa científica — qualidade de
uma universidade que se preze como
tal e atributo essencial da liberdade
acadêmica. Sobretudo em universidades públicas, pois essas são as únicas
instituições que possibilitam e, portanto, devem permitir, a busca do conhecimento pelo conhecimento em si.
Sem excluir o conhecimento como solução de um problema real que exista,
pois a universidade deve dar lugar
para que seus participantes, docentes,
pesquisadores, docentes-pesquisadores exerçam plenamente seus talentos

em benefício da ciência, dos estudantes, do setor produtivo e da sociedade.
Quem preferir o ensino, fique com o
ensino; quem preferir explorar áreas
desconhecidas, faça pesquisa “pura”;
aquele de visão mais prática possa
trabalhar na aplicação tecnológica
do conhecimento. Essa diversidade é
a essência da atividade universitária
pública. Diretrizes e metas impostas
por personalidades e instituições burocráticas geram mediocridade e não
méritos.
Ignorar isso leva a absurdos como
a publicação em 1988, num diário da
cidade de São Paulo, de uma lista de
professores “improdutivos” da USP.
O documento, elaborado a pedido
do então reitor José Goldemberg,
de algum modo vazou ou foi vazado
para a imprensa. Continha os nomes
de professores da universidade que
nos dois anos anteriores não teriam
publicado nada. Isto é, o docente que
nesses anos se dedicou “somente” a
dar aulas foi considerado improdutivo — numa instituição de ensino
superior! Repetindo para o atônito
leitor: fora elaborada e tornada pública uma lista que considerava ministrar apenas cursos, dar aulas, uma
atividade improdutiva. Se o carimbo
de “improdutivo” veio da Reitoria
ou da imprensa, pouca importância
tem diante do estrago feito. Pois não
só arranhou a imagem da instituição,
mas deu origem a uma sequência de

eventos de consequências nefastas
para a universidade.
Percebida a gafe, em entrevista constante do livro USP 70 anos
o reitor tentou dar um significado
nobre à elaboração da lista. A meu
ver, explicação malsucedida, visto
que continuaram circulando comentários de que o objetivo teria sido
eliminar um rival do concorrente
preferido pelo grupo do Magnífico
para sucessão.
O produtivismo não é um fenômeno exclusivo das universidades
brasileiras. A expressão publish or
perish, que com o produtivismo se
tornou um comando, surgiu nos anos
vinte do século passado, não se conhece a origem exata, possivelmente
como uma sugestão, um incentivo
aos acadêmicos que tendessem a se
isolar em suas torres de marfim, para
que publicassem, levassem o conhecimento conquistado aos seus colegas
e, possivelmente, à sociedade. Não
demorou muito tempo, porém, que
adquirisse a natureza de palavra de
ordem e desabrochasse em variantes
como “publish in English or perish”,
“publish and perish”, e outras.
A obsessão pela quantidade em
detrimento da qualidade levou a algumas situações esdrúxulas. Surgiram
problemas éticos. Aumentou o número de fraudes como a invenção de dados e o plágio. Detectar resultados fictícios não é fácil, apesar da suposição

Não demorou muito para que “publish or perish” se tornasse uma palavra de ordem
— e surgissem variantes como “publish in English or perish”.
A obsessão pela quantidade em desfavor da qualidade criou situações
esdrúxulas — como a repetição de experimentos alheios
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de que os cientistas sempre podem
repetir experimentos de colegas.
Como apontam Broad e Wade
em Betrayers of the Truth – Fraud and
Deceit in the Halls of Science (Traidores da verdade – Fraude e enganação
nos salões da Ciência; Touchstone,
1983), com a pressão para publicar
poucos “perdem” tempo, repetindo
experimentos alheios. Isto é, a propalada autocorreção da ciência na
prática não existe.
“A qualidade dos artigos é medida
pelo número de citações nos periódicos de maior prestígio”, enunciam
os adeptos da cientometria. Mas, já
em meados da segunda metade do
século passado, Derek de Solla Price alertava que “ao longo do curso
de proliferação de revistas científicas tornou-se evidente, por volta de
1830, que o processo havia alcançado um ponto absurdo: cientista algum podia ler todos os periódicos ou
manter-se suficientemente a par de
todos os trabalhos publicados que tivessem relevância para seus próprios
estudos” (A Ciência desde a Babilônia, Itatiaia/Edusp, 1976, p. 146).
Terá de Solla Price de cem anos errado a data? Pouco importa, pois mesmo que a informação valesse apenas
para o ano da edição de seu livro,
a conclusão seria a mesma. Ainda
que consideremos as facilidades eletrônicas, permanece a impossibilidade de acompanhamento completo

e detalhado de determinado assunto. Então, os cientistas leem apenas
um número limitado de revistas, escolhidas por critérios e preferências
pessoais. Também é possível que um
artigo não lido na íntegra seja citado
por um autor apressado. Um erro cometido rende, habitualmente, muitas
citações por cientistas que não deixarão de apontá-lo. Os contadores de
citações não levam em consideração
se elas têm um caráter de aceitação,
ou corretivo. A avaliação por contagem de citações, em decorrência,
carece de significado.
E quanto aos critérios de aprovação para a publicação? Os editores
das revistas, normalmente, encaminham o artigo submetido a um cientista da mesma área de pesquisa. Um
pesquisador, líder, porém, nem sempre estará disposto a gastar seu tempo na análise de trabalhos alheios, e
talvez delegue a avaliação a alunos
seus, ávidos de demonstrar competência. Ainda: será que convites a
editores para proferirem conferências plenárias em encontro científico
realizado em locais turísticos de primeira linha, eventos frequentes, não
atenuariam o rigor da arbitragem?
E o que dizer de artigos que se
refiram a problemas específicos do
país e que teriam por alvo o leitor
brasileiro? Por que não deveriam ser
publicados em português?
O produtivismo é usado como

“argumento” para dificultar ou mesmo impedir as demandas de significativos segmentos da sociedade brasileira: as cotas raciais e sociais. Um
elitismo néscio — mistura mal disfarçada de preconceito racial e de classe
— alega que uma resposta positiva da
parte da universidade às demandas
conduziria a perda de qualidade e de
prestígio, embora até o presente os
indícios sejam de que as cotas, onde
implantadas, não trouxeram problemas dessa natureza.
Um esnobismo acadêmico da parte de cientistas e de burocratas da
ciência levou a Academia Brasileira
de Ciências (ABC) a emitir um documento recomendando que nos concursos ao cargo de professor titular
não seja levada em conta a atividade
prévia do candidato em sua instituição. Provavelmente, para facilitar o
sucesso de cientistas estrangeiros. Ter
lutado e vencido dificuldades, por
exemplo, durante o governo militar,
que limitou drasticamente a importação de equipamentos de laboratórios,
e levado para a frente a universidade,
na opinião da ABC não deve contar
como mérito num concurso. O que
importa é paper.
O “paperismo”, contudo, é apenas
um aspecto imposto pelos produtivistas, muitos dos quais não possuem um
elenco de realizações científicas melhores e maior número de artigos do
que aqueles a quem eles querem sub-

Um pesquisador líder nem sempre estará disposto a gastar seu tempo
na análise de trabalhos alheios, talvez delegue a avaliação a alunos.
E que dizer de artigos que se refiram a problemas específicos do país?
Por que razão não deveriam ser publicados em português?
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meter a avaliações. Muitos deles, aliás,
já não passam de burocratas. Grupos
de elogios recíprocos os sustentam, e
o rodopiar de cargo em cargo dificulta a renovação e, consequentemente,
desfavorece qualquer inovação. Uma
mídia preguiçosa consulta, entrevista
sempre os mesmos e, em consequência, ouve sempre as mesmas opiniões,
os mesmos palpites. O debate sobre a
universidade mantém-se pobre e, na
falta de melhor, reduz-se à mais ou
menos sutil introdução dos interesses
do ensino superior privado. Setor para o qual um ensino superior público
e de qualidade constitui uma inconveniência — visto que na busca do
lucro substituem, quando possível, o
custoso convívio do estudante com os
professores de tempo integral (e dedicação exclusiva) por econômicas aulas
gravadas e reproduzidas em razão da
“moderna” técnica do “ensino a distância”, dispensando o docente.
Além da obsessão que substitui a
qualidade pela quantidade, a avaliação dos professores inclui itens que
não dependem dele. Por exemplo,
pedidos de bolsa para alunos que
com ele queiram trabalhar, visando
um mestrado ou doutorado; verbas
para a aquisição de equipamento de
pesquisa, auxílio para montar laboratório; financiamento de viagens junto
aos órgãos financiadores. O atendimento depende quase que decisivamente do parecer de assessores ad
hoc, cuja identidade é mantida em

segredo. É o assessor anônimo, ou
mais corretamente, assessor “oculto”,
pois nomes eles têm. A favor do anonimato são usados dois argumentos,
discutíveis. Um, que “em todas as
partes do mundo é assim”. É a falácia da “prática comum”: a defesa
com base em que, se todo mundo
age de uma dada maneira, então tal
prática é válida. Omitem-se a análise
e a crítica. Dois, que o anonimato
do assessor garante uma avaliação
isenta, visto que ele não temerá represálias e conflitos pessoais no caso
de uma recomendação desfavorável.
Parte-se do pressuposto de que os
cientistas sejam incapazes de manter
a objetividade ao analisar projetos de
seus pares em procedimento aberto
e que os solicitantes não consigam
avaliar objetivamente uma análise
parcial ou inteiramente desfavorável
a suas pretensões. Ora, na hipótese
de os cientistas não conseguirem atuar objetivamente em procedimentos
transparentes, não é razoável supor
que serão objetivos e isentos em assessorias às escondidas. Expectativa e
esperança que carecem de lógica. O
segredo é solo fértil para a manifestação das fraquezas humanas das quais
nem todo cientista escapa, por um
lado, e o surgimento de boataria infindável, por outro. É aceitável, ético
e lógico avaliar pessoas em coisas que
escapam ao seu domínio e cujo resultado dependa de assessores ocultos?
Quaisquer que tenham sido as

motivações da elaboração da lista em
que “só” dar aulas é ser improdutivo na universidade — originadas de
boa-fé, de interesses eleitoreiros ou
de mera pirraça — ela deu início a um
processo de puro terrorismo, metas
como calar a liberdade acadêmica, calar contestações e propostas que não
sejam do interesse do pequeno e mesquinho poder que cada vez mais domina nossas instituições. Embora em
entrevista o Magnífico Reitor tenha se
jactado — “Nunca fiquei abalado com
as críticas que foram feitas, de que eu
tinha introduzido um regime de terror
dentro da USP com a lista dos ‘improdutivos’ e, mesmo que tivesse, teria
sido um ‘terror salutar’” (Shozo Motoyama, org., USP 70 anos – Imagens
de uma História Vivida, Edusp, 2006,
p. 241), a verdade é que o estresse, o
conflito, a insegurança, todos fatores
antagônicos à criatividade e inovação,
alastraram-se pela universidade. E o
produtivismo, eficaz instrumento do
poder mesquinho, está dando origem
a instâncias administrativas cada vez
mais tendentes à criação de conflitos
do que à solução deles.
Urge, pois, com o abandono do
“terror salutar”, a volta da plena liberdade acadêmica e do espírito de
universo amplo – isto é, do Professor
Universitário (com “P” e “U” maiúsculos) – e com isso retornarão a
criatividade, a capacidade de inovar,
a crítica construtiva... num ambiente
sadio, colaborativo e sereno.

A verdade é que o estresse, o conflito, a insegurança, todos fatores antagônicos à
criatividade e à inovação, alastraram-se pela USP. O produtivismo dá origem a instâncias
administrativas cada vez mais tendentes à criação de conflitos do que à solução deles
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“Existe a estrutura técnico-burocrática que
é sempre um fator de conformismo. Existe a
estrutura industrial que é sempre um fator de
padronização” (Edgar Morin)2
“É isso que se costuma batizar de tecnocracia, isto é, aquela prática que julga ser possível
dirigir a universidade segundo as mesmas normas e os mesmos critérios com que se administra uma montadora de automóveis ou uma
rede de supermercados” (Marilena Chaui)3
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Em nome de uma pretensa objetividade, aferida conforme a implacável
ordem dos números, o julgamento do professor/pesquisador, profissional
multitarefas, condiciona-se ao “mérito”: termo capcioso e nem sempre
compreendido como apreciação das qualidades pessoais (o que já
seria questionável), mas como mero item do check list outorgado pelos
experts em fiscalização institucional. Não se discutem outras maneiras
de acolher o docente e o aluno, tampouco de estimular o exercício da
“investigação”. A desejável universalidade do conhecimento tem sido
afetada pela crescente compartimentalização do saber
A contradição embutida no título deste breve ensaio não é mera
provocação. Ela aponta para um dos
principais dilemas enfrentados pelo
professor universitário — um profissional que se habituou a falar de
poucas coisas, a despeito de acumular muitas ideias e dispor de outras
potencialidades, para além de sua
especialidade e grupos de atuação.
Desde que as instituições de ensino (dito) superior passaram a ser
geridas segundo a avaliação e recompensa das agências de fomento,
empresas, fundações, entidades e
congêneres, a pesquisa científica e
as discussões em torno dos saberes
cedem lugar à lógica do “produtivismo acadêmico”: expressão que
assinala um paradoxo conceitual e
cujo pressuposto está no nivelamento de quase todos — submetidos a
abordagens quantitativas, teoricamente respaldadas por índices que
refletiriam o nível, o desempenho,
a competência dos avaliados.
O modelo se prolonga há décadas e foi gradualmente transferido
da escola para a universidade, em
um fenômeno não exclusivo do Brasil4. Ele evidencia uma concepção
de cunho francamente economicis-
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ta, em vigor em nossos estabelecimentos de ensino pelo menos desde
a década de 1960, que consiste na
manutenção de programas na Educação, frutos de acordos do Brasil, especialmente com os Estados
Unidos, a exemplo da controversa
parceria MEC-USAID5.
Em relevante estudo sobre as
sensíveis mudanças transcorridas na
Educação brasileira durante aquele
período, o sociólogo Evaldo Vieira
recorda os seguintes dados:
No ano de 1966, o DecretoLei 53 introduzia no ensino
superior alguns princípios da
administração empresarial,
concentrando em um só órgão
as deliberações para supervisionar ensino e pesquisa. O ensino superior, em 1967, passou
a ser organizado a partir dos
departamentos, que centralizavam o ensino e a pesquisa
de uma mesma área. Assim, o
Decreto-Lei 252 racionalizava
os recursos e também atacava a representação estudantil,
delimitando-a ao âmbito de
cada Universidade. […] A Lei
5.540, de 1968, e o Decreto-

Lei 464, de 1969, promoveram a denominada Reforma
Universitária, especificando
os preceitos relacionados com
a organização, a administração e os cursos (na graduação,
compostos de ciclo básico e de
ciclo profissional). A Reforma
no Ensino de 1º e 2º Graus baseou-se na Lei 5.692, de 1971,
cujo objetivo geral levava à
“qualificação para o trabalho”
e ao “preparo para o exercício consciente da cidadania”
(VIEIRA, 1995, p. 214).
Sob a égide de um racionalismo
estreito, a partir da década de 1970 as
instituições passaram a observar com
maior severidade a fórmula custo/
benefício, em nome de uma suposta
manutenção das vagas de ensino, da
remuneração dos servidores (docentes e não-docentes) e dos gastos de
natureza operacional ou administrativa. Curiosamente, o que mais se
ouve de alguns colegas de profissão
e pesquisa é que discutir tais assuntos
— ainda que estejam evidentemente
ligados à universidade e aos percalços que atingem a carreira docente
— é questão para outros fóruns: de
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preferência aqueles aos quais eles
sequer comparecem.
Como se sabe, o processo articula diversos setores da sociedade e se
aprimora há décadas; mas seus efeitos são naturalizados por um punhado de frases feitas (“a vida é assim”;
“a Universidade é assim”; “nossa
carreira é assim”) apesar de seus
efeitos nefastos. Há quinze anos,
Miriam Limoeiro já alertava para o
fato de que a lógica mercantil “esteriliza o campo da cultura naquilo
que lhe é essencial e que por isso
mesmo não é mercantilizável: seu
potencial crítico criador e contestador. Uma reforma de tal dimensão
reorganiza também o sistema educativo, especialmente a Universidade”
(LIMOEIRO, 2001, p. 39).
Um traço perverso, usual nos
projetos mirabolantes de ensino, é
que a qualidade do setor tende a diminuir, mesmo porque ela (a qualidade) jamais esteve no cerne do
debate e passa ao largo dos propósitos em discussão. Como Marilena
Chaui constatou, “A racionalidade
administrativa consiste em sustentar que não é necessário discutir os
fins de uma ação ou de uma prática,
e sim estabelecer meios eficazes para a obtenção de um objetivo determinado” (CHAUI, 2014b, p. 55).
Sob essa ótica, ao sugerir o conceito de “universidade operacional” a pensadora atinge o fulcro da

questão, pois envolve a transformação da instituição de ensino em
uma organização: “uma entidade
isolada cujo sucesso e cuja eficácia
se medem em termos de gestão de
recursos e estratégias de desempenho e cuja articulação com as
demais se dá por meio da competição6” (CHAUI, 2014a, p. 2).
No âmbito universitário, evidentemente há atividades que diferem daquelas praticadas na Escola.
Como ministra menor número de
horas-aula, o professor/pesquisador
reserva maior tempo para as tarefas
de cientista, orientador, divulgador e
administrador. No mundo acadêmico de hoje, a chave é ser ou mostrarse produtivo, ainda que a avaliação
empregue critérios inapropriados ou
impertinentes, frente às atividades
que ele realizou ou “desempenhou”,
como preferem alguns.
Há perguntas óbvias que costumam ficar sem resposta. Um
concerto equivale a uma palestra?
Diagnosticar o perfil psicológico
de um paciente vale o mesmo que
identificar um novo inseto? Traduzir uma obra da Antiguidade é
menos relevante que aprimorar um
tradicional procedimento cirúrgico?
Em nome de uma pretensa objetividade, aferida conforme a implacável ordem dos números, o julgamento desse profissional multitarefas condiciona-se ao seu “mérito”:

termo capcioso e nem sempre compreendido como apreciação de suas
qualidades pessoais (o que já seria
questionável, se submetido ao subjetivismo dos avaliadores), mas sim
como um mero item do check list outorgado pelos experts em fiscalização
institucional. Não se discutem outras
maneiras de acolher o docente e o
aluno; tampouco como estimular o
exercício da “investigação” — palavra-chave da tarefa científica.7
É justamente na tentativa de superar os impasses que o cientista se
move, e não na busca pela perenidade dos conceitos — ou, pior, na mera reprodução de ideias e métodos
alheios, sem rigoroso exame. A despeito disso, condicionado que ele está
aos paradigmas da contenção, o ato
de fazer ciência converteu-se em uma
atividade-meio, sob o olhar atento
dos setores públicos e privados, que
privilegiam o emprego de tecnologia
de ponta e visam à contínua inovação, como signos do progresso.
Sob essa perspectiva, talvez fosse útil averiguar o que motiva um
pesquisador a dizer mais do mesmo, de formas similares. Sede de
renome? Rentabilidade de sua pesquisa? Internalização da ideia vertical de progresso? Para quem? Como Herbert Marcuse distinguia, em
1968, “[ao] conceito quantitativo de
progresso podemos chamar de progresso técnico e podemos opor-lhe

Perguntas óbvias que costumam ficar sem resposta: um concerto equivale a uma
palestra? Diagnosticar o perfil psicológico de um paciente vale tanto quanto identificar
um novo inseto? Traduzir uma obra da Antiguidade é menos relevante que aprimorar
um tradicional procedimento cirúrgico?
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o conceito qualitativo de progresso
[…], que podemos chamar humanitário” (MARCUSE, 2001, p. 100
– grifo do autor).
No mesmo ano, em artigo dedicado ao próprio Marcuse, Jürgen
Habermas observava: “Desde o final do século XIX, impõe-se de modo cada vez mais intenso uma nova
tendência de desenvolvimento que
caracteriza o capitalismo tardio: a
cientificização da técnica. Ao longo
de todo capitalismo sempre existiu
a pressão institucional à elevação
da produtividade do trabalho por
meio da introdução de novas técnicas” (HABERMAS, 2014, p. 107).
O que se percebe na universidade
brasileira, especialmente a partir da
década de 1980, é que ela percorre
caminho similar àquele descrito por
Habermas, marcado pelos violentos
sulcos da sanha produtivista. A diferença fundamental, em nosso caso, está nas premissas. Assistimos, hoje, à
crescente tecnicização/tecnologização
da ciência8, e não o seu contrário: “Está em curso entre nós uma reforma da
Universidade que é parte da grande
reorganização da vida mundial sob a
mundialização do capital. É significativo que ela esteja sendo definida a partir do Banco Mundial e não de alguma
agência internacional de educação ou
de cultura” (LIMOEIRO, 2001, p. 41).
No âmbito interno, a lógica da

recompensa permeia as relações de
trabalho. Os conteúdos da pesquisa e os respectivos métodos de investigação submetem-se à ordem
contábil — que é tecnicista e unilateral, por definição. A pertinência,
o ritmo e o rigor da investigação
subordinam-se à concepção binária
e imediatista do mercado, cujos defensores ou representantes degustam o palavreado utilitário, restrito
ao mundo empresarial: “produto da
pesquisa”, “capital humano”, “resultados esperados”, “cenário econômico”, “vivência na prática” etc., etc.
A esse respeito, o alerta de Gilberto
Dupas é sobremodo importante:
Diferentemente de produtos,
às ideias não se aplica o mesmo conceito de obsolescência.
Infelizmente, o processo de
ensino contemporâneo adota
cada vez mais o conceito de
que a imediata utilidade é algo
que contribui à formação da
personalidade. Negt mostra o
perigo da aplicação de categorias empresariais aos processos de formação nas universidades — onde o aprendizado
deve necessariamente permitir resultados duradouros —
que ferem de morte a lógica
essencial dos ritmos lentos
da verdadeira aprendizagem.

Estudantes não são clientes;
professores universitários não
são vendedores de empresas
farmacêuticas (DUPAS, 2006,
p. 126).
Como o “produtivismo” atrelase à lógica da recompensa, a ele se
emprestam critérios questionáveis
para avaliar trabalhos agrupados em
grandes áreas do saber, áreas de concentração, linhas de pesquisa e subáreas do conhecimento. Uma das
consequências está no nivelamento
forçado de instituições que oferecem
formações de variado escopo, voltadas a indivíduos de perfis e anseios
diferentes. No entanto, em lugar de
reconhecer a óbvia amplitude e diversidade dos conhecimentos, bem como
de seus diferentes métodos e variadas
finalidades, irradia-se a subserviência
a um padrão tido como ideal.
Em detrimento da universalidade
do pensar e do agir, estimula-se a
estandardização (MORIN, 1977). O
que pesquisar? Para que(m) produzir? Como captar recursos da iniciativa privada? Como tornar a pesquisa
algo mais imediato, fluido, rentável?
De certo modo, aplica-se à Universidade o procedimento ensaiado nas
etapas anteriores da escolarização:
Se, outrora, a escola foi o lugar privilegiado para a repro-

No âmbito interno, a lógica da recompensa permeia as relações de trabalho. Os
conteúdos da pesquisa e os métodos de investigação submetem-se à ordem contábil.
Pertinência, ritmo e rigor subordinam-se à concepção binária e imediatista do
mercado. Mas Dupas adverte: “Estudantes não são clientes; professores universitários
não são vendedores de empresas farmacêuticas”
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dução da estrutura de classes, das relações de poder e
da ideologia dominante, e se,
na concepção liberal, a escola
superior se distinguia das demais por ser um bem cultural
das elites dirigentes, hoje, com
a reforma do ensino, a educação é encarada como adestramento de mão-de-obra para
o mercado. Concebida como
capital, é um investimento e,
portanto, deve gerar lucro social (CHAUI, 2001, p. 52).
É claro que as pessoas têm o direito de acatar um modelo eminentemente pragmático, em benefício
do que pesquisam, tendo em vista
aumentar a sua remuneração. O problema reside na indistinção entre a
qualidade do trabalho e os modos de
progredir na carreira. Algo comum
ao espírito tecnocrata, como Henri Lefebvre assinalava na década de
1960: “Utilizando esta ilusória imagem moderna, alguns grupos animados por uma ideologia — a ideologia
da racionalidade tecnicista — assumem uma influência e mesmo tentam
chegar ao poder político de decisão”
(LEFEBVRE, 1969, p. 15).
Qual o lugar reservado à diversidade (quanto a matérias, procedimentos e objetivos) em um coletivo
que tende a padronizar sua atuação
e fragmentar o saber em partículas desconexas? Não é demasiado
supor que determinadas mudanças transcorridas no âmbito social
correspondam àquelas sentidas no
meio acadêmico. Sob esse aspecto,
a desejável universalidade do conhecimento tem sido afetada pela
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crescente compartimentalização do
saber, nas mãos de doutos especialistas dentro e fora da sala de aula,
como observa João Adolfo Hansen:
Na literatura brasileira, os estudos de Colônia foram transformados em disciplina optativa do último ano. Há um consenso em toda universidade de
que esses assuntos devem ser
excluídos da graduação. Caso alguém queira estudá-los,
talvez eles sejam objeto de
especialização numa pós-graduação. Em 90% dos casos, a
concentração é no século XX.
Até o XIX está virando coisa de especialista. A academia
se redefiniu em função desses
programas de financiamento,
dessas agências, e em função
de trabalhar com coisas que
tenham qualquer apelo comercial, no caso da literatura
(HANSEN, 2015, s/p.).
Salvo dignas exceções, o especialista é fruto direto — seria melhor
defini-lo como vítima — de uma concepção tecnocrática, quase sempre respaldada pela meritocracia. Analogamente ao modo como os sujeitos são
julgados não pelo que são, mas pelo
que têm ou aparentam9, o acadêmico
é sumariamente avaliado, a qualquer
instante, de variadas formas e por todos os lados. A preocupação com a
maneira como os outros enxergam o
que ele faz é constante. Instaura-se o
regime do cerceamento em nome do
“escopo”, do “foco”, dos “prazos”, da
rentabilidade. Há que ser “resiliente” e
“vestir a camisa” da universidade empresarial. Não por acaso, a concepção

de “futuro” adquire maior privilégio,
em detrimento das investigações que
se ocupam do “passado”.
Há algumas décadas, acreditavase que a universidade era um dos
fóruns mais adequados para a constante rediscussão em torno do ensino. Sendo ela uma “instituição capaz
de produzir um estilo diferenciado de
reflexão, concorre para formar um
estilo realmente universal e aberto da
cultura (vocação originária da própria Universidade), e poderá tornarse uma das mais eficientes contrapartidas à cultura tecnocrática em nossos
dias” (MENDES, 1983, p. 114).
Claro esteja: o quadro mudou
bastante nos últimos trinta anos e
os papéis se inverteram. Não é mais
a qualidade da aula ou aquilo que
o pesquisador produz que está em
jogo, mas sim a capacidade de ele
multiplicar um mesmo projeto em várias partes, de preferência rentáveis,
mercantilizáveis. Em lugar de desenvolver um trabalho que evidencie a
continuidade e a complementaridade
de suas seções, enaltece-se a dispersão de fragmentos como se fossem
unidades arejadas do conhecimento.
A avaliação do professor/pesquisador relaciona-se à quantificação de seu trabalho, ou
seja, a representação numérica do que ele venha a pensar,
produzir e disseminar perante a comunidade acadêmica
e os porta-vozes da iniciativa privada. Não se trata de
considerar o que ele faz como um conjunto coeso e coerente, mas de contabilizar as
viagens realizadas, os eventos
de que participa, os prefácios
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encomendados, os capítulos
ou artigos-mercadoria10 que
escreve, as bancas (amigas ou
não) de que participa.
Decorre daí a frequente comparação de currículos entre os pares, a
alternar sentimentos difusos de admiração e inveja uns pelos outros. Atitudes mesquinhas como essa respingam
no trato dos setores administrativos
com o docente. Lá está o “quadro de
servidores” gerido e monitorado pelo
Departamento de Recursos Humanos, a monitorar a participação do
professor em colegiados e atestar sua
submissão às regras e regimentos das
comissões centrais constituídas por
severos juízes — meritocratas para os
quais foi delegado o poder supremo
de condenar ou absolver os profissionais de áreas as mais diversas sob a
ótica dos números. Na Universidade
de hoje, mais é melhor.
Para além das estatísticas, é por
meio da linguagem rito-autoritária11
que tecnocratas do baixo e do alto
escalão supõem abrandar a violência
embutida nas sanções e vetos, sob
critérios pouco claros e parciais. Expressões como “capital humano”12
“pesquisador produtivo”, “grande
especialista”, “bolsista-agência”13
são naturalizadas com a colaboração
de uma grande parcela do próprio
corpo docente, mas também de uma

parcela de alunos e funcionários sérios e empenhados.
Um sintoma disso está no fato de
haver menor quantidade de termos a
traduzir o sentido oposto, no vocabulário tecnocrático. Pesquisadores “generalistas” costumam ser considerados
sujeitos sem consistência (“digressivos,
superficiais”, “sem foco”) e rebaixados
no trato profissional (“aqueles que sabem nada de tudo”). O que despertaria o efetivo interesse do investigador
não cabe na conta feita pelos especialistas, que vivem a escalonar, atribuir
notas e emitir pareceres em forma de
sentença, por vezes sem conhecimento dos assuntos abordados. O indivíduo vale o quanto produz.
Dentre os alunos, o procedimento parece estar internalizado. Muitos dentre eles aprendem, desde o
primeiro semestre da graduação,
que estudar não é preciso; produzir é preciso, preferencialmente a
favor de uma microtendência “em
alta”. É preferível dissecar temas em
maior evidência (cases de sucesso,
inovações tecnológicas, microavanços da genética, aplicação irrefletida
de fórmulas, ênfase em determinado
período histórico, restrição à única
obra de um filósofo, cientista ou escritor etc). Para isso, os estudantes
são estimulados com a possibilidade
de remuneração, não exclusivamente sob a forma das bolsas. Em 2007,

dois pesquisadores questionavam
esse andamento de coisas na área da
Saúde Pública:
Há termos críticos, até jocosos,
que designam esta ordem de
questões éticas diante do fenômeno de proliferação na literatura científica. Alguns mais
conhecidos, como “ciência-salame”: uma pesquisa é fatiada
em unidades menores publicáveis para se tornarem vários
artigos distribuídos em diferentes revistas. Outros menos
comuns como “publicacionismo” e “produtivite” começam
a ser utilizados para designar
tal quadro (CASTIEL; SANZVALERO, 2007, p. 3042).
Em nome do que compensa e
recompensa, é comum lidar com
imaturos pesquisadores em que desponta a malícia de não estudar o
que mais lhe apetece, mas o que seja
mais “exequível” e, portanto, mais
rentável. Numa entrevista publicada
em janeiro de 2015, Hansen comentou o que sucedia com os estudos
nas chamadas Letras Coloniais:
Vieira é ibero-português, está
no “Brasil”, mas não é Brasil
ainda. Gregório de Matos também não. Nessa lógica, só in-

Pesquisadores “generalistas” costumam ser considerados sujeitos sem consistência —
“digressivos, superficiais”, “sem foco” — e rebaixados no trato profissional (“aqueles que
sabem nada de tudo”). Quanto aos especialistas, vivem a escalonar, atribuir notas e emitir
pareceres em forma de sentença, por vezes sem conhecimento dos assuntos abordados
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teressam autores que falaram
do Brasil como nação. Existe
uma ideologia nacionalista no
currículo. Os alunos estudam
um currículo implícito: tem informação histórica, mas ela já
vem com uma concepção de
história, do que deva ser a história, que a priori exclui esses
objetos por terem sido portugueses, espanhóis ou ingleses
em processos de colonização.
O aluno, quando entra na graduação, já sabe que existem no
mercado alguns objetos que
rendem um capital simbólico
maior do que outros (HANSEN, 2015, s/p.).
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Como tentativa de se adequar
às regras vigentes, o professor/pesquisador/gestor/captador reaprende
que ensinar não é preciso; formar
discípulos é preciso. Especialmente
quando se está envolvido em disciplinas e atividades da graduação.
Em sala de aula, sua principal moeda de troca, na ambígua relação
com os alunos, repousa na quantidade de créditos concedidos, e não
na possibilidade de levar o estudante a tomar contato com outros
temas, métodos e visões do conhecimento.
Dificilmente veremos um discípulo assumir tarefas de maior fôlego, sem contar com a recompensa
na forma da nota ou do subsídio

financeiro. A princípio, não haveria demérito nisso: afinal, a pesquisa resulta de um trabalho e, como
tal, o pesquisador precisa receber
seus créditos e/ou ser remunerado,
conforme o caso. Entretanto, ao
se concentrar no que porventura
renda mais, sua atuação perde em
espontaneidade e afinidade o que
(talvez) ganhe em frieza e estratégia. Disso resultam trabalhos cada
vez mais picotados, superficiais e de
alcance restrito.
É comum depararmos com assertivas de cunho utilitário: “escolhi
este orientador porque ele é bemvisto pela agência de fomento”;
“selecionei este tema de pesquisa
porque ele confere maiores chances
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de obter uma bolsa-sanduíche” etc.
Em nossos dias, a antiga lição de
Umberto Eco15, que recomendava
pesquisar objetos de efetivo interesse, soa como arroubo de gente
idealista e sonhadora que não aceita o mundo em que (sobre)vive.
O problema não se restringe à
mediação do conhecimento. Também implica resignar-se frente aos
desígnios de uma concepção mercadológica em que se nota a “tendência das universidades a interiorizar as regras fixadas pelas agências,
não distinguindo entre os critérios
de financiamento (que dependem
da lógica própria às agências) e os
critérios das pesquisas (que dependem da lógica própria do trabalho
intelectual)” (CHAUI, 2001, p. 39).
Em sua constante reestruturação,
permanece uma antiga constante:
a Universidade não acolhe a todos;
em contrapartida, ela trata bem e
recompensa melhor aqueles que levam o nome da instituição adiante,
seja em periódicos, seja em eventos
internacionais. Pensamentos dessa
natureza presidem reuniões de colegiados e direcionam as expectativas de numerosos estudantes. Como
José Saramago afirmou certa vez,
esquece-se que a “universidade […]
é um lugar de confronto, não uma
ilha onde o aluno desembarca para
sair com um diploma”16. A lógica da

recompensa orienta as aspirações de
seus principais integrantes.
Mas para justificar procedimentos abjetos é preciso utilizar os termos mais adequados. Eis outro relevante papel da linguagem politicamente correta, na Universidade:
suavizar os atos questionáveis adotados por carreiristas e demais administradores do tempo, do espaço
e das ações alheias. Reformulam-se
as nomenclaturas: o termo “diretor” é substituído por “gestor” —
substantivo-qualificador que mescla
a instância de poder e os criativos
mecanismos de controle.
Torna-se indispensável “gerenciar” recursos, “administrar” as verbas concedidas, “gerir” as bolsas de
alunos, “controlar” os gastos dos
pesquisadores visitantes; “autorizar”
a concessão de auxílios a estudantes,
sob a tutela do professor-administrador. Quanto vale uma boa aula?
Como um estudioso afeito à lei da
oferta e da procura mensura os encontros semanais com seus colegas
ou professores? Até que ponto continuaremos escutando a impertinente pergunta: “Para que isso serve”?
Instalados nas alturas da estrutura tecnocrática, é usual que alguns
gestores, orgulhosos de seu papel
fiscalizatório, confundam os múltiplos papéis da universidade com
as leis exclusivistas do “mercado”,

palavra que grassa no mundo acadêmico com sentido análogo à “mão
invisível” 17 propalada por Adam
Smith, em meados do século XVIII.
Isso constitui um novo e tremendo
paradoxo, afinal os gestores são justamente aqueles que mais defendem
a “modernização” institucional.
Devotados à lógica mercantil, alguns empreendedores de escrivaninha
pretendem transformar a universidade, administrando-a com vistas à crescente liquidez nas finanças e à visibilidade dos resultados. Suas recomendações, formalizadas em documentos
oficiais, soam como slogans. O novo
ideal é “casar o homem de mercado
ao professor”; “trazer a realidade do
mercado para a sala de aula”.
O educador-pesquisador-gestor
deve “captar recursos para subsidiar
a sua pesquisa” e controlar os auxílios
percebidos por alunos e pesquisadores (sob a sua tutela) representados
pelos dígitos do CPF. Recentemente,
Luis Castiel, professor da Fundação
Osvaldo Cruz, observou que:
No campo da saúde acabamos
nos tornando empresários de
nós mesmos, de grupos de
pesquisa que buscam cada vez
mais financiamentos para continuar produzindo. Mas produzindo certo tipo de pesquisa
que acaba tendo uma função

Para justificar procedimentos abjetos é preciso utilizar os termos mais adequados. Eis
outro relevante papel da linguagem politicamente correta na Universidade: suavizar atos
questionáveis adotados por carreiristas e demais administradores do tempo, do espaço e das
ações alheias. Reformulam-se as nomenclaturas, o termo “diretor” é substituído por “gestor”
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de se estabelecer nesses jogos
competitivos e de ocupação de
espaço, captação de recursos
humanos e a formação de recursos humanos dirigidos para
um certo tipo de atuação (GERONYMO, 2014, p. 66).
A Universidade segue o caminho
protocolar e medíocre da reprodução
de conhecimentos, em que a apatia
do aluno e a resignação do professor
são reforçadas de várias maneiras.
Passamos muito ao largo do conselho
de Jacques Rancière: “O que pode,
essencialmente, um emancipado é ser
emancipador: fornecer, não a chave
do saber, mas a consciência daquilo
que pode uma inteligência” (RANCIÈRE, 2011, p. 64). O conhecimento per se perde valor intrínseco e se
submete à inexorabilidade da formamercadoria. Tão ou mais relevante
que a pesquisa em si é a possibilidade de captar recursos para o financiamento. Nesse contexto, a recente
aprovação da Lei 13.243/2016 é um
dos sinais de que a relativa autonomia
da instituição pública perde maior
terreno para a lógica privatista.18
Claro esteja, essa concepção não
se restringe à qualidade da aula.
Mais importante que lecionar, investigar ou disseminar conhecimento é adequar-se às regras do capital
em sua constante metamorfose:

[…] diferentemente da forma
keynesiana e social-democrata que, desde o fim da Segunda Guerra, havia definido o
Estado como agente econômico que regula o mercado,
e agente fiscal que emprega
a tributação para promover
investimentos nas políticas
de direitos sociais, agora, o
capitalismo dispensa e rejeita a presença estatal não só
no mercado, mas também
nas políticas sociais, de sorte
que a privatização tanto de
empresas quanto de serviços
públicos também se tornou estrutural (CHAUI, 2001, p. 20
– grifo meu).
Serpenteando conforme as cambiantes regras de avaliação institucional, é possível que o especialista
perceba as arbitrariedades daqueles
seres de outra categoria, instalados
na esfera burocrática: mestres no
ofício de dissecar currículos, sob o
abrigo do regulamento e do aparato regimental. Na validação de atos
pequenos, assoma “O discurso competente […], aquele proferido pelo
especialista, que ocupa uma posição
ou um lugar determinados na hierarquia organizacional” (CHAUI,
2014b, p. 57).

Eis que o ciclo do cinismo se
completa: desconfiado das intenções dos gestores, aquilo que o indivíduo/avaliado produz nem sempre se pauta pela ética. Quanto ao
conteúdo, não permite rever o que
já estava instituído. É nesse momento que o especialista decide
qual o melhor caminho a seguir: o
da mediania resignada (“o mundo é
assim mesmo”) ou o da contestação
fundamentada (“a universidade está assim”).
Como a solidariedade rareia
num uni-verso em que quase todos buscam por mais e mais créditos, seria extraordinário que professores, pesquisadores e alunos se
agrupassem não em torno da lógica
vigente, mas em defesa de sua identidade e da soberania da ciência, realizada com o desejável aval de seus
dirigentes, e não segundo estatísticas que atribuem mérito a pesquisadores e atividades questionáveis.
Felizmente, há professores solidários (e inconformados) que reagem contra esse estado de coisas. Em abril de 2015, dois pesquisadores da Holanda escreveram
um precioso artigo com vistas a
questionar alguns dos pressupostos
mercadológicos e contábeis promovidos pelas instituições de ensino europeias. Eles notaram que a
língua inglesa passou a ser critério

O conhecimento per se perde valor intrínseco e se submete à inexorabilidade
da forma-mercadoria. Tão ou mais relevante que a pesquisa em si é captar
recursos. A aprovação da Lei 13.243 é sinal de que a autonomia
da instituição pública perde terreno para a lógica privatista
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de validação para artigos produzidos por lá19 — tudo em nome da
ilusão de chegarem todos ao “topo de excelência”. Não é preciso
lembrar as últimas diretrizes das
agências de fomento daqui, que
valorizam mais a publicação internacional que a efetiva qualidade

da pesquisa promovida em português, no próprio país.
Porventura a postura dos holandeses sirva como exemplo para o
nosso posicionamento, frente à desafiadora situação da Universidade brasileira. Não se conformar à
avalanche tecnocrática-racionalista-

mercadológica talvez seja o caminho mais coerente para aqueles que
proclamam a diversidade do conhecimento e defendem a qualidade da
docência, da pesquisa e da extensão
– especialmente numa Universidade que se pretenda autônoma, democrática e inclusiva.

Notas
1 Leciona a disciplina Cultura e Literatura Brasileira no Departamento de Jornalismo e Editoração. É membro titular do
Conselho de Representantes (CR) da Adusp e membro do Conselho Editorial da Revista Adusp.
2 Cultura de massas no século XX – o espírito do tempo: neurose, 1977, p. 48.
3 Contra a Universidade Operacional [Aula Magna: 8 de agosto de 2014], p. 1.
4 “A escola é assim submetida a uma dupla instância: por um lado, difundir a cultura desinteressada, que forma e nutre
a inteligência e a pessoa; por outro, criar perfis profissionais. São duas instâncias conflitantes entre si que alimentam os
debates em torno da identidade da escola secundária em quase todos os países” (CAMBI, 1999, p. 627).
5 Firmada entre o Ministério da Educação (então Ministério da Educação e Cultura) e a United States Agency for
International Development (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional): (“[...] com os acordos
MEC-USAID, 5 especialistas brasileiros e 5 especialistas norte-americanos geraram uma organização educacional,
baseada em fundações, a fim de substituírem as Universidades sustentadas por fundos públicos. Em particular, no ensino
superior aplicou-se a ideologia do ‘progresso empresarial’.” (VIEIRA, 1995, p. 216).
6 O produtivismo, como valor, envolve questões éticas. Em oportuna reportagem publicada na Revista Adusp, em março
de 2014, o jornalista Guilherme Jeronymo observa que a produção acadêmica em larga escala compromete tanto a
Universidade brasileira quanto a estrangeira: “Cá e lá, a produção de papers em escala industrial leva a denúncias de
plágio, má conduta, falseamento de resultados de pesquisa” (JERONYMO, 2014, p. 62).
7 Alguns efeitos perniciosos talvez estejam mais evidentes hoje, mas a discussão é antiga. No final dos anos 1920, Martin
Heiddeger defendia a peculiaridade da Ciência. Sem desprezar a colaboração das técnicas modernas, relativizava a
hipótese de que ela se revestisse de um caráter meramente utilitário: “Resta questionar se o caráter verdadeiramente
prático da ciência consiste na possibilidade de usufruí-la” (HEIDDEGER, 2009, p. 35).
8 “A transformação da técnica em tecnologia e a absorção das ciências pelas tecnologias levou ao que hoje chamamos de
tecnociência” (CHAUI, 2014b, p. 56 – grifo da autora).
9 “A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir toda realização humana,
uma evidente degração do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados
acumulados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo ‘ter’ efetivo deve
extrair seu prestígio imediato e sua função última” (DEBORD, 2007, p. 18).
10 “[…] Um artigo pode assumir determinados traços como se fossem mercadorias que estarão disponibilizadas em
revistas científicas. Estas, por sua vez, são seletivas em sua capacidade de recusar determinados itens e selecionar
outros sob critérios acadêmicos de controle de qualidade, aplicados por revisores também selecionados dentre autores
consagrados no campo” (CASTIEL; SANZ-VALERO, 2007, pp. 3044-3045).
11 “A linguagem rito-autoritária se dissemina pelo mundo contemporâneo […] não apenas reflete esses controles, mas
torna-se, ela própria, um instrumento de controle até mesmo onde não transmite ordens, mas informação; onde não exige
obediência, mas escolha, onde não exige submissão, mas liberdade” (MARCUSE, 1973, p. 107).
12 “A teoria do ‘capital humano’ foi importada dos Estados Unidos como ‘diretriz de política social para países em
desenvolvimento’. Conheceu grande difusão aqui justamente ao longo da década de 60. [...] as soluções apresentadas
nesses programas envolviam, em primeiro lugar, os aspectos quantitativos do sistema escolar, buscando obter mais
rentabilidade com maior economia de recursos; e, em segundo lugar, os aspectos qualitativos, promovendo treinamento
de pessoal, uso de aparelhagem e reorganização curricular para formar pessoal para empresas em expansão”
(HILSDORF, 2003, pp. 123-124).
13 A despersonalização do pesquisador mostra-se, inclusive, na forma como se passou a identificá-lo. De “bolsista da
agência X”, passou-se a denominá-lo como “bolsista-agência X”, com a supressão da conjunção (da). O investigador vale
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não pelo que é ou faz, mas pelo fato de a agência atrelar-se, ou não, ao seu nome. A entidade é a instância máxima capaz
de abalizar o trabalho do indivíduo, aquele ser que alterna seus dias entre produzir conhecimentos questionáveis (até
para ele mesmo) e prestar contas dos benefícios que recebeu.
15 “O importante é fazer as coisas com gosto. E se tiverem escolhido um tema que vos interessa, se tiverem decidido
dedicar verdadeiramente à tese o período, mesmo curto, que previamente estabeleceram (tínhamos fixado um limite
mínimo de seis meses), verificarão então que a tese pode ser vivida como um jogo. como uma aposta, como uma caça ao
tesouro” (ECO, 2007, p. 233).
16 Democracia e Universidade, 2013, p. 26.
17 “[…] A divisão do trabalho, quando pode ser implementada, acarreta, em cada ofício, um incremento proporcional da
capacidade produtiva. A separação entre as diferentes atividades e os diferentes empregos parece ter ocorrido em consequência
dessa vantagem” (SMITH, 2013, p. 9).
18 Repare-se no segundo artigo da referida Lei:“§ 2º Para os fins previstos no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios, as respectivas agências de fomento e as ICTs públicas poderão: I - ceder o uso de imóveis para a instalação e a
consolidação de ambientes promotores da inovação, diretamente às empresas e às ICTs interessadas ou por meio de entidade
com ou sem fins lucrativos que tenha por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de
empresas, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira, na forma de regulamento” (Página da Adusp,
2016).
19 HALFFMAN; RADDER, 2015, p. 167. N.E.: leia versão traduzida na p.6.
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Declaração de São
Francisco sobre a
Avaliação da Pesquisa:

introduzindo a ciência
na avaliação da pesquisa
Frequentemente usado como parâmetro primordial
na comparação da produção científica de indivíduos
e instituições, o Fator de Impacto, tal como calculado
pela Thomson Reuters, foi criado como ferramenta para
auxiliar bibliotecários a escolher periódicos
a serem adquiridos, não como medida da
qualidade científica da pesquisa num artigo.
É crucial entender que o Fator de Impacto
tem deficiências bem documentadas
enquanto ferramenta de avaliação da
pesquisa. Esta Declaração consiste
numa série de recomendações
para aperfeiçoar a avaliação da
qualidade da pesquisa
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Há uma necessidade urgente
de aperfeiçoar as maneiras como a
produção da pesquisa científica é
avaliada por agências de fomento,
instituições acadêmicas e outras entidades.
Para tratar dessa questão, um
grupo de editores e representantes de editoras de revistas acadêmicas reuniram-se durante a reunião
anual da American Society for Cell
Biology (ASCB) em São Francisco,
Califórnia, no dia 16 de dezembro
de 2012. O grupo elaborou um conjunto de recomendações, ao qual
se deu o nome Declaração de São
Francisco sobre a Avaliação da Pesquisa. Convidamos os interessados
em todas as disciplinas científicas a
registrarem seu apoio subscrevendo
a Declaração.1
As produções da pesquisa científica são muitas e de diversos tipos,
incluindo: artigos de pesquisa relatando novos conhecimentos, dados,
reagentes e software; propriedade
intelectual; jovens cientistas altamente treinados. Agências de fomento, instituições que empregam
cientistas e os próprios cientistas
têm todos o desejo e a necessidade
de avaliar a qualidade e o impacto
da produção científica. É portanto
imperativo que a produção científica seja medida acuradamente, e
avaliada sabiamente.
O Fator de Impacto (Journal
Impact Factor) é frequentemente
usado como o parâmetro primordial na comparação da produção
científica de indivíduos e instituições. O Fator de Impacto, tal como
calculado pela Thomson Reuters,
foi originalmente criado como ferramenta para auxiliar bibliotecá-
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rios a escolher periódicos a serem
adquiridos, não como medida da
qualidade científica da pesquisa
num artigo. Com isso em mente,
é crucial entender que o Fator de
Impacto tem algumas deficiências
bem documentadas enquanto ferramenta para a avaliação da pesquisa.
Tais deficiências incluem: A) algumas distribuições de citações dentro de cada revista são altamente
desiguais (skewed) [1-3]; B) as propriedades do Fator de Impacto são
dependentes do campo: trata-se de
um composto de inúmeros tipos de
artigo, muito diferentes, incluindo
artigos de pesquisa primária e resenhas [1-4]; C) Fatores de Impacto
podem ser distorcidos por políticas
editoriais [5]; e D) os dados usados
para calcular o Fator de Impacto
não são transparentes nem abertamente acessíveis ao público [4,6,7].
A seguir fazemos uma série de
recomendações para o aperfeiçoamento da maneira como a qualidade da pesquisa é avaliada. Outras
produções, além de artigos de pesquisa, crescerão em importância na
avaliação da eficácia da pesquisa,
mas o artigo de pesquisa revisado
por pares permanecerá enquanto
uma produção central que subsidia
a avaliação da pesquisa. Nossas recomendações focalizam primordialmente as práticas relativas a artigos
de pesquisa publicados em revistas
com revisão por pares, porém podem e devem ser estendidas pelo
reconhecimento de produtos adicionais como conjuntos de dados,
enquanto resultados importantes
de pesquisa. As recomendações são
dirigidas às agências de fomento,
instituições acadêmicas, revistas,

organizações fornecedoras de métricas e pesquisadores individuais.
Alguns temas perpassam essas
recomendações:
• a necessidade de eliminar o
uso de métricas baseadas em revistas, tais como o Fator de Impacto,
em considerações referentes a financiamentos, contratações e promoções;
• a necessidade de avaliar a pesquisa em seus próprios méritos, em
vez de em função da revista em que
a pesquisa é publicada; e
• a necessidade de aproveitar as
oportunidades proporcionadas pela
publicação online (tais como a flexibilização de limites desnecessários
referentes ao número de palavras,
figuras, e referências em artigos, e a
utilização de novos indicadores de
significância e impacto).
Reconhecemos que muitas agências de fomento, instituições, editoras e pesquisadores já estão estimulando práticas aperfeiçoadas na
avaliação da pesquisa. Tais passos
começam a incrementar o impulso em direção a abordagens mais
sofisticadas e significativas para a
avaliação da pesquisa, que podem
ser desenvolvidas e adotadas por
todos os principais participantes do
processo.
Os signatários da Declaração
de São Francisco sobre a Avaliação
da Pesquisa apoiam a adoção das
seguintes práticas na avaliação da
pesquisa:
Recomendação geral
1. Não usar métricas baseadas
em revistas, tais como Fatores de
Impacto, como medida substitutiva
da qualidade de artigos de pesquisa
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individuais, para avaliar as contribuições de cada cientista, ou em
decisões relativas a contratações,
promoções ou financiamentos.
Para agências de fomento
2. Explicitar os critérios usados
na avaliação da produtividade de
solicitantes de bolsas e enfatizar
claramente, em especial para pesquisadores em início de carreira,
que o conteúdo científico de um
artigo é muito mais importante que
a métrica ou a identidade da revista
em que é publicado.
3. Para fins de avaliação da pesquisa, considerar o valor e o impacto de todos os resultados (inclusive
conjuntos de dados e software) além
das publicações, e considerar um
amplo espectro de medidas de impacto, inclusive indicadores qualitativos de impacto da pesquisa, tais
como as influências em políticas e
práticas.
Para instituições
4. Explicitar os critérios usados
nas decisões de contratação, concessão de estabilidade (tenure), e
promoção, enfatizando claramente,
em especial para pesquisadores novatos, que o conteúdo científico de
um artigo é muito mais importante
que a métrica ou a identidade da
revista em que é publicado.
5. Para fins de avaliação da pesquisa, considerar o valor e o impac-

to de todos os resultados (inclusive
conjuntos de dados e software) além
das publicações, e considerar um
amplo espectro de medidas de impacto, inclusive indicadores qualitativos de impacto da pesquisa, tais
como as influências em políticas e
práticas.
Para editoras
6. Reduzir drasticamente a ênfase no Fator de Impacto como recurso promocional, idealmente deixando de promover o Fator de Impacto, ou apresentando-o no contexto
de uma diversidade de métricas referentes a revistas (p. ex., fator de
impacto quinquenal, EigenFactor
[8], SCImago [9], índice-h, prazos
editoriais e de publicação, etc.) que
fornecem uma visão mais rica do
desempenho da revista.
7. Disponibilizar uma variedade
de métricas referentes a artigos para encorajar a mudança em direção
a avaliações baseadas no conteúdo
científico de cada artigo, em vez
de na métrica da revista em que é
publicado.
8. Encorajar práticas responsáveis de autoria e o fornecimento de
informações sobre as contribuições
específicas de cada autor.
9. Quer uma revista seja de acesso aberto, quer baseada em assinaturas, remover todas as limitações sobre o reuso em listas de referências em artigos de pesquisa e

disponibilizá-las de acordo com a
Creative Commons Public Domain
Dedication [10].
10. Remover ou reduzir as restrições ao número de referências em
artigos de pesquisa e, onde for adequado, tornar obrigatória a citação
da literatura primária no lugar de
resenhas para dar crédito ao grupo,
ou grupos, que primeiro relataram
uma descoberta.
Para organizações que
fornecem métricas
11. Ser aberto e transparente
deixando claros os dados e métodos usados para calcular todas as
métricas.
12. Fornecer os dados sob uma
licença que permita reuso irrestrito,
e acesso computacional aos dados,
quando possível.
13. Deixar claro que a manipulação inadequada de métricas não
será tolerada; explicitar os critérios do que constitui manipulação
inadequada, e que medidas serão
tomadas para combatê-la.
14. Levar em conta a diversidade nos tipos de artigo (p. ex., resenhas versus artigos de pesquisa), e
nas áreas do conhecimento quando
métricas são usadas, agregadas ou
comparadas.
Para os pesquisadores
15. Ao participar de comissões
deliberativas sobre o financiamen-

...Enfatizar claramente, em especial para pesquisadores em início de carreira,
que o conteúdo científico de um artigo é muito mais importante que a métrica
ou a identidade da revista em que é publicado...
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to, contratação, concessão de estabilidade (tenure) ou promoção,
fazer avaliações baseadas no conteúdo científico, em vez de em métricas de publicação.
16. Quando apropriado, citar a
literatura primária em que observações são relatadas, em vez de rese-
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nhas, a fim de dar crédito a quem o
merece.
17. Usar um espectro de métricas de artigo e indicadores em currículos, como evidência do impacto
de artigos individuais publicados e
outros resultados da pesquisa [11].
18. Questionar práticas de ava-

liação da pesquisa baseadas impropriamente em Fatores de Impacto,
promover e ensinar a prática mais
adequada, centrada no valor e influência de resultados de pesquisa
específicos.
Tradução de Marcos Barbosa de
Oliveira

Nota
1. [N. do T.] O documento no original em inglês tem por título San Francisco Declaration on Research Assessment, donde
o acrônimo DORA, com o qual passou a ser designado. A declaração foi lançada com a assinatura de 155 cientistas e 82
organizações; no momento (em 22/5/2017) tais números são 12.719 e 859, respectivamente. Essa informação encontra-se
no portal da campanha, em http://www.ascb.org/dora/ — onde novas assinaturas podem ser registradas. O portal traz
também muitas notícias e matérias sobre os temas da avaliação e do produtivismo acadêmico.
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Regulação consolida
Pós, mas avaliação
prejudica qualidade,
diz João Ferreira
Pedro Estevam da Rocha Pomar
Editor da Revista Adusp

Arquivo Pessoal

Professor João Ferreira de Oliveira (UFG)

98

Revista Adusp

Maio 2017

“A avaliação tem assumido uma enorme centralidade na vida dos
Programas de Pós-Graduação, em detrimento, por exemplo, da
proposta do Programa, do processo de formação, da qualidade
das pesquisas e dos produtos (teses e dissertações)”. A conclusão é
do professor João Ferreira de Oliveira, da UFG, ao constatar que
a expansão da Pós na última década foi acompanhada por maior
gerenciamento e controle do trabalho acadêmico, com repercussões
negativas na formação de mestres e doutores

A Pós-Graduação stricto sensu
consolidou-se no Brasil, com números muito eloquentes: em 2013,
foram 203 mil matrículas, das quais
172 mil (85%) na esfera pública; no
mesmo ano, existiam “3.791 Programas de Pós-Graduação stricto
sensu ou 5.670 cursos de mestrado ou doutorado”; em 2011, foram
titulados 42.830 mestres e 12.217
doutores.
No entender de João Ferreira de
Oliveira, doutor em educação pela
USP e professor da Faculdade de
Educação da Universidade Federal
de Goiás (UFG), a consolidação
da Pós no país deve-se, “em grande
parte, ao binômio avaliação-financiamento que foi construído e tem
sido gerenciado pela Capes desde
os anos 1970”.
Oliveira constatou que a Pós viveu, na última década, um grande
processo de expansão, que se deu
paralelamente à imposição do produtivismo acadêmico (com aumento do gerenciamento e do controle

do trabalho acadêmico) e ao atendimento, pelas agências e instituições de ensino, de demandas do
capital.
A seu ver, a avaliação tem assumido “uma enorme centralidade na
vida dos Programas de Pós-Graduação, em detrimento, por exemplo,
da proposta do programa, do processo de formação, da qualidade
das pesquisas e dos produtos (teses
e dissertações)”. Ele entende que
a formação de mestres e doutores
tem sido pouco consistente.
“A própria necessidade de produzir cada vez mais faz com que os
professores estejam, muitas vezes,
mais preocupados com a sua própria produção do que com a formação e orientação [dos alunos]”,
adverte o professor da UFG nas
declarações que concedeu à Revista Adusp. Seu artigo mais recente
sobre o tema, “A Pós-Graduação
e a pesquisa no Brasil: processos
de regulação e de reconfiguração
da formação e da produção do tra-

balho acadêmico”, está disponível
em http://www.revistas2.uepg.br/
index.php/praxiseducativa/article/
view/7138/4546.
Revista Adusp. Você situa o cenário da educação superior e da PG
no Brasil no quadro mais amplo de
reestruturação do capitalismo mundial, financeirização da economia
e transformação da ciência e do
conhecimento em força produtiva;
e mostra que, como a rede pública
de ensino superior e de institutos
de pesquisa é a principal responsável pela produção de conhecimento
no Brasil, o governo, atendendo às
demandas do capital, voltou-se para esta rede de modo a disciplinar
e redirecionar a produção. A seu
ver, esse movimento de “domesticação” já pode ser considerado
vitorioso? A lei 13.243/16 pode ser
o golpe de misericórdia no sistema
público de ensino superior e pesquisa?
João Ferreira de Oliveira. Essa
lei, que “dispõe sobre estímulos
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ao desenvolvimento científico, à
pesquisa, à capacitação científica e
tecnológica e à inovação...”, certamente acaba por contribuir na direção do processo de vinculação da
produção acadêmica aos interesses
do capital produtivo, na medida
em que incentiva que os recursos
do fundo público, que os espaços e
recursos acadêmicos e que, sobretudo, o conhecimento produzido
nas instituições públicas sejam colocados a serviço da lógica da inovação, da geração de tecnologias e
da competitividade das empresas.
Trata-se, pois, de um processo de
ampliação da subordinação formal
e concreta da produção acadêmica
aos interesses do capital produtivo.
Marilena Chauí escreveu sobre esse processo no final dos anos 1990,
mostrando que as universidades
públicas no Brasil estavam sendo
transformadas em instituições operacionais, funcionais ou de resultados, em lugar da sua afirmação
como instituições sociais, com autonomia para se autodefinir, com
liberdade de ensino e pesquisa e
com engajamento na resolução dos
problemas sociais, dentre outros.
Mas talvez a maior mudança se dê
na gestão universitária e na mentalidade dos pesquisadores que, com
essa lei, ampliarão cada vez mais o
seu vínculo e compromisso com a
geração de inovações, patentes e
tecnologias para as empresas, em
detrimento do compromisso com a
socialização do conhecimento produzido no espaço público.
Revista Adusp. No seu artigo “A
Pós-Graduação e a pesquisa no
Brasil: processos de regulação e
de reconfiguração da formação e
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da produção do trabalho acadêmico” (2015), você demonstra que a
PG passou por um notável processo de expansão na última década,
ao mesmo tempo em que sujeitavase mais e mais à lógica mercantil e
às demandas do capital, conforme
orientação da Capes e de outras
agências. Tal reconfiguração traz,
a seu ver, repercussões negativas
para o futuro da PG e da pesquisa,
como a homogeneização, a ênfase
na produtividade, nas performances e na competição, o descompromisso com as questões sociais,
a proliferação de papers pouco relevantes etc. Você pode discorrer
sobre esse ponto, se possível com
alguns exemplos concretos?
JFO. O sistema de Pós-Graduação que temos no Brasil é bastante
consolidado e se deve, grande parte,
ao binômio avaliação-financiamento que foi construído e tem sido gerenciado pela Capes desde os anos
1970. As universidades públicas,
sobretudo as federais, não teriam
condições de manter e expandir suas vagas sem os recursos da Capes para manutenção e ampliação.
Ou seja, os recursos para manutenção e ampliação dos Programas
de Pós-Graduação não estão nos
orçamentos das universidades, mas
sim na Capes que trata diretamente
com as pró-reitorias e essas, por sua
vez, com os Programas; tais recursos dependem totalmente das prioridades estabelecidas pela Capes
para cada área de conhecimento.
Os recursos para realização das
bancas, concessão de bolsas, participação em eventos, publicações
etc. dependem completamente dos
recursos que vêm da Capes. Ocorre

que o fator que mais discrimina na
avaliação é a produção bibliográfica, sobretudo em periódicos com
Qualis A, o que faz com a avaliação
assuma uma enorme centralidade
na vida dos Programas de Pós-Graduação, em detrimento, por exemplo, da proposta do programa, do
processo de formação, da qualidade
das pesquisas e dos produtos (teses
e dissertações), dentre outros.
É preciso certamente valorizar
mais a qualidade da produção, em
detrimento da quantidade, que
acaba por gerar o produtivismo.
Isso implica alterar elementos significativos do que é avaliado e de
como se avalia, além de dar maior
autonomia às universidades, embora isso seja um contrassenso já
que a autonomia está assegurada
no art. 207 da Constituição Federal de 1988.

“É preciso efetivamente
avaliar a formação em
cada área e ver o que está
ocorrendo. Os indicadores
utilizados atualmente
não conseguem avaliar a
formação e a qualidade das
pesquisas, teses e dissertações
e também não focam nisso!”

Revista Adusp. O artigo dedica
um parágrafo aos efeitos do produtivismo vigente sobre os estu-
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dantes da PG: redução dos prazos,
pressões, restrições etc. Quase um
“assédio moral institucional”, na
mesma linha daquele imposto ao
corpo docente, às vezes com graves
consequências para esses mestrandos e doutorandos, parte dos quais
não consegue chegar ao fim da maratona. E, como resultante de tudo
isso, tem-se “uma formação pouco
consistente do ponto de vista teórico, conceitual e metodológico”.
Ou seja: o Brasil está formando
mestres e doutores em massa, mas
de modo deficiente?
JFO. É preciso efetivamente
avaliar a formação em cada área
de conhecimento e ver o que está ocorrendo e que mudanças estão se processando. Os indicadores utilizados atualmente não conseguem avaliar efetivamente, por
exemplo, a formação e a qualidade das pesquisas, teses e dissertações e também não focam nisso!
As alterações mencionadas, redução dos prazos, redução de disciplinas/créditos, diminuição do tempo para a realização da pesquisa
e redação do trabalho final, pressões decorrentes do tempo da bolsa
etc. são reais. A própria necessidade de produzir cada vez mais faz
com que os professores estejam,
muitas vezes, mais preocupados
com a sua própria produção, do
que com a formação e orientação.
Isso é visível com a diminuição
dos grupos de estudo, redução do
tempo para orientação coletiva e
também individual, diminuição de
encontros presenciais, tempo para
aprofundamento dos estudos etc. É
nesse sentido que chamamos atenção para o risco de uma formação
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pouco consistente do ponto de vista
teórico, conceitual e metodológico,
o que também poderá resultar em
teses e dissertações que pouco contribuirão em termos do avanço do
conhecimento.
Revista Adusp. Nesse mesmo
trabalho, você observa que quase
não há resistência, entre os docentes universitários, a esse processo
que subordina a produção de conhecimento científico e de formação de pesquisadores aos interesses
do capital, interesses mediados pela
forte atuação das agências de avaliação e fomento sobre instituições
e docentes (“enquadramento institucional”). O poder dessas agências, que se materializa na forma de
aumento ou rebaixamento de notas
dos Programas e cortes de recursos
e de bolsas, explica por si só esta
apatia dos docentes (e das instituições), ou haveria outras explicações
concomitantes?
JFO. O campo científico tem
também o seu modus operandi,
sendo pautado por lutas e disputas próprias. A luta em torno da
“autoridade científica” se faz presente em cada área ou subcampo do conhecimento. As agências,
que contam com pessoas da comunidade científica em seus comitês, comissões, grupos de trabalho, avaliadores etc., espelham em
grande parte essa realidade. Muitas vezes os interesses de pessoas
ou grupos dominantes do campo
científico acabam se articulando às políticas e ações estabelecidas nas agências. Há, portanto,
um processo de luta em que há
estratégias distintas que por vezes
levam à resistência, mas que em

grande parte levam a uma adesão.
O campo científico, assim como
outros campos sociais, tende à reprodução das suas relações de força, no sentido da manutenção das
posições existentes. A obtenção de
recursos para pesquisa, Pós-Graduação, bolsas, em geral, implica
participar desse jogo e isso contribui para que haja certa “apatia,
adesão ou ajustamento” ao que é
definido pelas agências. Isso acaba
por legitimar e reforçar o poder e
as políticas e ações instituídas.
Revista Adusp. Do ponto de
vista teórico, como a Capes fundamenta o papel que tem desempenhado nas últimas décadas? Você
concorda que o sistema de avaliação aplicado por essa agência
e reproduzido internamente, com
algumas variações, pela maioria
das instituições de ensino superior
públicas, é anticientífico e de matriz positivista?
JFO. Não concordo com a afirmação de que esse sistema de avaliação seja anticientífico, pois se
apoia em fundamentos, dimensões
e indicadores que permitem uma
métrica rigorosa e que têm grande
aderência junto a grande parte da
comunidade científica. Questionamos, todavia, o modelo ou sistema
de avaliação e seus fundamentos,
considerando os efeitos negativos
que ele vem produzindo, a exemplo
do produtivismo e dos impactos nos
tempos e condições para que asseguremos uma formação de mestres
e doutores de alta qualidade, assim
como teses e dissertações que contribuam efetivamente para o avanço do conhecimento e resolução de
problemas sociais.
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Critérios da avaliação
Capes para Programas
de Pós-Graduação
Bruno César Kawasaki

Doutorando em Engenharia de Produção na Escola Politécnica da USP
bruno.kawasaki@usp.br

O modelo de avaliação Capes implantado em 1998 pode ser associado ao
prestígio alcançado pela Pós-Graduação brasileira, ao mesmo tempo em
que é objeto de críticas diversas e profundas. Uma análise documental dos
critérios adotados pela agência na Avaliação Trienal 2013 (2010-2012)
indica a necessidade de diversificação dos tipos de produção intelectual
considerados em cada área. Constata ainda a existência de critérios não
claramente definidos e de flexibilidade na sua interpretação, o que gera
conflito entre as instâncias da Capes
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1. Introdução
O tratamento da pós-graduação
brasileira como objeto de planejamento estatal remonta à década de
1970, quando se iniciou a formulação dos Planos Nacionais de PósGraduação (PNPGs). Os PNPGs
elaborados a partir de então serviram para orientar a institucionalização do Sistema Nacional de PósGraduação (SNPG), vinculando-o às
demandas, planejamento, financiamento e controle do Estado, tendo
a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) como agentes fundamentais para a concretização deste
processo (OLIVEIRA; FONSECA,
2010, p. 20). Nas palavras de Cury,
ambas as agências,
seguindo caminhos próprios,
mas convergentes, sempre tiveram um compromisso com
a formação de pesquisadores e docentes de alto nível.
A primeira [Capes] mediante um apoio significativo às
instituições e aos Programas
de Pós-Graduação. O segundo [CNPq], por meio de um
apoio e fomento ao pesquisador e às linhas de pesquisa nas
instituições. Mais recentemen-
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te também as agências estaduais de apoio à pesquisa, com
intensidades diferentes, fazem
sua parte. (CURY, 2009, p. ix)
No começo da década de 1990,
tornou-se consensual no meio acadêmico que o modelo de avaliação
vigente havia se esgotado e que era
imperativo reformulá-lo. As discussões que tiveram em vista o IV
PNPG (1990-2004)1 deram origem
ao modelo de avaliação Capes implantado em 1998, referente ao biênio 1996-1997. Trata-se de um ponto
de inflexão na história da Pós-Graduação brasileira, na medida em que
somente a partir de então sua centralidade se deslocou do ensino para
a pesquisa (KUENZER; MORAES,
2005, p. 1346–7). O modelo de avaliação Capes implantado em 1998 é
em grande parte responsável pelo
prestígio internacional e magnitude alcançados pela Pós-Graduação,
contribuindo para a construção de
uma trajetória notadamente distinta
da Graduação. Por outro lado, esse
mesmo modelo também tem sido
objeto de críticas diversas — algumas mais pontuais, cujo tratamento poderia ser vislumbrado a partir
de aprimoramentos do modelo de
avaliação vigente, e outras mais profundas, capazes de promover uma
reflexão sobre a (i)legitimidade do

modelo de avaliação existente e, por
consequência, da própria forma com
que o SNPG opera (MARASCHIN;
SATO, 2013, p. 3; OLIVEIRA;
FONSECA, 2010).
Oliveira (2015) discute como a
atuação da Capes junto aos próreitores de pesquisa tem levado a
formas mais ágeis de gerenciar a
produção intelectual que pressionam pelo aumento permanente da
performance e da produtividade. Os
efeitos dessa lógica produtivista (isto
é, que se concentra nos resultados
da produção e confere pouco valor
ao processo de trabalho em si) sobre
o corpo docente e discente, no sentido de acelerar, intensificar e reduzir
a autonomia no trabalho, além de
induzir ao sacrifício de preocupações intrinsecamente acadêmicas como a preservação da qualidade das
pesquisas e da formação discente
— efeitos que, vale observar, acabam atingindo múltiplas dimensões
humanas: laços sociais, ética, saúde
física e mental, etc. — são problematizados por autores como Fonseca e Oliveira (2010), Horta (2006),
Oliveira (2015) e Sguissardi e Silva
Jr. (2009). Para Sguissardi (2006, p.
76–80), que o modelo de avaliação
tenha induzido a um comportamento fortemente defensivo e heterônomo na forma de trabalhar e informar
(dados sobre as atividades realiza-
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das) dos coordenadores e membros
dos Programas, frente a um modelo de avaliação que premia, pune
e exclui Programas, é um fato que
permite observar como o papel de
acreditação, regulação e controle da
avaliação Capes tem predominado
sobre o de diagnóstico e formação,
que seria esperado de uma avaliação
educativa propriamente dita.
Segundo Horta e Moraes (2005,
p. 101), “o quesito que realmente discrimina, no [...] processo de
avaliação da Pós-Graduação, é a
produção bibliográfica, e nessa, a
qualidade dos veículos de divulgação. [...] Tal tendência parece ter-se
acentuado na recente avaliação do
triênio 2001-2003”. Horta (2006),
Horta e Moraes (2005, p. 111) e
Kuenzer e Moraes (2005, p. 1348)
criticam a ausência de indicadores
de impacto social dos Programas ao
se referir à Avaliação Trienal 2004.
Horta (2006) relembra que a
exigência de que Programas classificados como 6 ou 7 apresentem
desempenho diferenciado, segundo
padrões internacionais, remete à
Avaliação Bienal de 1998. Entretanto, mediante a dificuldade das
Comissões de Área em definir indicadores capazes de aferir o “padrão
internacional”, o Conselho TécnicoCientífico (CTC) tomou a decisão
pragmática de impor metas de publicação internacional com o propósito de evitar a banalização dos
conceitos 6 e 7 pelas Comissões —
concepção essa que prevaleceu pelo
menos até a Avaliação Trienal 2004.
Horta e Moraes (2005, p. 101)
apontam a formação de um ciclo vicioso entre avaliação e financiamento
na Pós-Graduação: docentes de Pro-
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gramas de conceito elevado se concentram mais na produção científica,
a fim de garantir a manutenção desses conceitos e o financiamento por
parte de agências que tomam o conceito como critério fundamental para
a distribuição das verbas. Consequentemente, estes Programas formam
menos alunos, demoram mais para
titulá-los e possuem índices maiores
de evasão discente. Já os docentes
de Programas com baixo conceito
buscam desesperadamente reduzir o
tempo de titulação de seus alunos para não perder as bolsas Capes. Assim,
publicam menos, mantêm os baixos
conceitos e permanecem pouco competitivos na disputa por financiamento em geral. Ainda, conforme discussões entre representantes da Grande
Área Ciências Humanas ocorridas
entre 2001 e a Avaliação Trienal 2004,
para a classificação de Programas até
o conceito 5 a avaliação recorre a
uma multiplicidade de critérios (teses e dissertações, formação, grade
curricular, atividades de pesquisa, atividades docentes, publicações etc.),
ao passo que para conceitos 6 e 7 os
critérios se reduzem drasticamente
em número e a avaliação passa a se
concentrar nos grupos de pesquisa
do Programa, com cobrança pela publicação em periódicos estrangeiros.
Assim, Horta e Moraes (2005, p. 96,
105–6) afirmam que “os Programas
avaliados com 6 e 7 eram diferentes,
e não melhores que os demais”.
Maraschin e Sato (2013, p. 3),
aproveitando a experiência de participação em Comissões de Avaliação
na área de Psicologia, ao discorrer
sobre a avaliação da Pós-Graduação notam que “muitas considerações, críticas e sugestões já foram

trazidas, e a atualidade das mesmas
persiste, pois, em relação a muitos
aspectos, não se observou qualquer
mudança da situação”. A observação destas autoras indica uma tendência de estabilização do sistema
de avaliação Capes, que apesar de
eventuais mudanças relevantes não
teve sua essência alterada.
Tendo em vista o estado da literatura e baseado numa análise
documental, este artigo propõe um
estudo sobre a regulamentação e
os critérios da avaliação Capes utilizados para classificar os Programas acadêmicos de Pós-Graduação.
Espera-se obter um entendimento
mais detalhado sobre aquilo que é
cobrado dos Programas, bem como
identificar quais são os elementos
normativos capazes de tensionar a
realidade do meio acadêmico, gerando questões controversas como
aquelas apontadas na literatura2.
A próxima seção descreve o sistema de avaliação Capes em linhas gerais, antes de tratar especificamente
dos critérios de avaliação. Em seguida, na seção 3, apresenta-se a metodologia adotada para a análise documental dos critérios de avaliação, explicando a escolha dos documentos,
áreas e Programas examinados. A
seção 4 apresenta os principais aspectos identificados a partir da análise
dos critérios gerais e específicos (pertinentes a cada área) da avaliação. A
seção 5 sintetiza os resultados.
2. Características gerais do
sistema de avaliação Capes
O sistema de avaliação Capes
implantado em 1998 tem, como características centrais: a ideia de Programa como unidade básica da Pós-
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Graduação, substituindo a avaliação
anterior que se aplicava aos cursos
de mestrado e doutorado isoladamente; a existência dos cursos de excelência, assim denominados em razão da inserção internacional; a ideia
das linhas de pesquisa, em torno das
quais se devem organizar as disciplinas, projetos de pesquisa, publicações, teses e dissertações; e a priorização da produção científica entre os
componentes da avaliação (HORTA;
MORAES, 2005, p. 95; KUENZER;
MORAES, 2005, p. 1347).
Os objetivos oficialmente enunciados da avaliação Capes são a
certificação da qualidade da PósGraduação, servindo como referência para a distribuição de bolsas e
recursos de pesquisa, bem como a
composição de um diagnóstico do
SNPG, identificando assimetrias regionais e de áreas estratégicas a fim
de orientar a expansão da Pós-Graduação no país (CAPES, 2014c). A
avaliação se sustenta em três eixos:
1 – ela é feita por pares [...]; 2 –
ela tem uma natureza meritocrática, levando à classificação
dos e nos campos disciplinares;
3 – ela associa reconhecimento
e fomento, definindo políticas
e estabelecendo critérios para
o financiamento dos Programas. (BRASIL, 2010, p. 125)
Além dos critérios e procedimentos gerais para a avaliação que se
aplicam a todos os Programas, existem aqueles que são especificados
para cada área por sua respectiva
Comissão. Os Programas são divididos em 48 áreas, agregadas por afinidade em nove grandes áreas que,
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por sua vez, são agregadas em três
colégios: Ciências da Vida; Ciências
Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar; Humanidades (CAPES, 2014d).
O exercício de avaliação é previsto para ocorrer no ano posterior
ao último ano do respectivo período avaliado. Assim, após a primeira
avaliação bienal em 1998 (referente
a 1996-1997), ocorreram avaliações
trienais até 2013 (a 1998-2000, ...,
2010-2012). Em 2014, foi estabelecido que as avaliações passam a ser
quadrienais; a próxima prevista para
2017 (CAPES, 2014a). O exercício de
avaliação culmina com a classificação
de cada Programa em um conceito
(ou nota) que varia de 1 a 7, sendo
o conceito 3 correspondente ao padrão mínimo para a permanência no
SNPG e os 6 e 7 correspondentes aos
Programas de padrão internacional
(BRASIL, 2010, p. 125, 131).
Para o processo de avaliação em
particular, as principais instâncias
da Capes são as Comissões de Área
(por vezes denominadas Comissões
de Avaliação) (CAs) e o Conselho
Técnico-Científico do Ensino Superior (CTC-ES)3. Resumidamente,
cabe às CAs analisar as atividades
dos Programas acadêmicos de PósGraduação de acordo com as definições estabelecidas nos respectivos
Documentos de Área aprovados pelo CTC-ES; e a este cabe deliberar sobre os resultados da Avaliação
Trienal com base nos Relatórios de
Avaliação elaborados pelas áreas
(CAPES, 2013i, p. 9). Entre a primeira avaliação (biênio 1996-1997) e
a segunda (triênio 1998-2000), uma
das alterações mais controversas foi
a ampliação do papel do CTC-ES.
Este, além de homologar, passou a

apreciar, questionar e até modificar
os resultados das classificações dos
Programas realizadas pelas CAs. A
avaliação bienal 1998 revelou uma
disputa entre as áreas pela hegemonia dentro do CTC-ES, visto que
alcançar o mainstream epistemológico significava obter mais verbas e
prestígio e a possibilidade de impor
às demais áreas os seus critérios de
avaliação. Tratava-se de uma força
homogeneizadora do CTC-ES que
tende a suprimir as especificidades
das áreas e que pôde ser observada
nas avaliações subsequentes (HORTA; MORAES, 2005, p. 95–6; HORTA, 2006, p. 26–7). Vale observar
que esta problemática em torno do
papel do CTC-ES pode ser associada aos próprios objetivos oficialmente reconhecidos desta instância, conforme a seção 3.2.1 do Regulamento
para a Avaliação Trienal 2013:
i. Imprimir à Avaliação Trienal o caráter de um processo
único, harmônico e integrado, submetido a um mesmo
conjunto de diretrizes, normas e procedimentos;
ii. Assegurar que notas iguais,
dadas pelas diferentes áreas,
representem igual valor dos
Programas, em que pesem as
características ou peculiaridades de cada área;
iii. Apresentar resultados que
retratem devidamente a situação da Pós-Graduação nacional [...];
iv. Enriquecer o processo de
avaliação, identificando possíveis inadequações nos pareceres e resultados propostos
pelas Comissões de Avalia-
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ção, mediante a apreciação
desses pareceres e resultados
por um colegiado que agrega
a visão de especialistas vinculados às diferentes Grandes Áreas de conhecimento.
(CAPES, 2013i, p. 13)
Uma vez sucintamente descrito o sistema de avaliação Capes, a
próxima seção expõe a metodologia para a análise documental, por
meio da qual se buscará compreender com maior profundidade os
critérios adotados para a avaliação
dos Programas de Pós-Graduação.
3. Metodologia para análise
documental
Para compreender a regulamentação e os critérios da avaliação
Capes, a análise documental aqui
proposta, centrada na Avaliação
Trienal 2013, é realizada em duas
etapas. A primeira etapa é baseada
na análise do Regulamento para a
Avaliação Trienal 2013 (2010-2012)
(doravante denominado RAT 2013),
o qual prescreve orientações, procedimentos e critérios gerais de avaliação, aplicáveis a todas as áreas
(CAPES, 2013i). Na segunda etapa,
são analisados os critérios estipulados especificamente para cada área,
a partir de três tipos de documento
elaborados pelas CAs: Relatório
de Avaliação, Ficha de Avaliação e
Documento de Área4.
O Relatório de Avaliação (um
por área) contém a definição dos
critérios e procedimentos específicos (isto é, além daqueles gerais
presentes no RAT 2013) que a CA
emprega para balizar a avaliação
dos Programas de sua área (CA-
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PES, 2013m); trata-se do principal
tipo de documento para a execução da segunda etapa. Na Ficha de
Avaliação (uma por Programa) fica
documentado como a CA avaliou
o Programa item a item tendo em
vista os critérios previamente estipulados no RAT 2013 e no Relatório de Avaliação (CAPES, 2013h).
O exame desse tipo de documento
permite uma melhor apreciação a
respeito de como os critérios de
avaliação são efetivamente utilizados pelas CAs e pelo CTC-ES para realizar a classificação dos Programas. Um modelo de Ficha de
Avaliação também consta na seção
IV do Relatório de Avaliação, mas
neste caso, a Ficha é usada para
explicitar os indicadores que a CA
deve considerar para avaliar cada
item. No Documento de Área, a CA
descreve a sua atuação na área ao
longo do triênio e traça um diagnóstico do conjunto dos Programas,
apontando tendências e desafios a
serem superados (CAPES, 2013c).
Tendo em vista que a Avaliação
Trienal 2013 envolveu 48 áreas, para
a operacionalização da segunda etapa foram selecionadas apenas três, a
saber: 1) Medicina I (colégio Ciências da Vida); 2) Engenharias III (colégio Ciências Exatas, Tecnológicas
e Multidisciplinar); e 3) Educação
(colégio Humanidades). Para esta
escolha, foi selecionada uma área de
cada um dos três colégios, a fim de
refletir minimamente a diversidade
da produção científica que induz a
diferentes modos de avaliar os Programas; e dentro de cada colégio,
atribuiu-se preferência à maior área
em termos de quantidade de docentes credenciados conforme dados de

2014, quando se totalizavam 83.930
docentes5. Ressalta-se que todas as
informações relativas à quantidade
de discentes e docentes (incluindo
permanentes, colaboradores e visitantes) ou de Programas de PósGraduação mencionadas nesta seção
foram obtidas da base de dados Geocapes e se referem ao ano de 20146.
Para a análise das Fichas de
Avaliação, foram escolhidos apenas quatro Programas: Pneumologia
(área Medicina I), Engenharia de
Produção (área Engenharias III),
Educação e Matemática Aplicada
(área Matemática, Probabilidade e
Estatística), cujas respectivas notas
iniciais na Avaliação Trienal 2013 foram 5, 4, 7 e 4 – somente o primeiro
teve seu pedido de reconsideração
de nota deferido, aumentando a nota de 5 para 6. Esta escolha levou
em conta: a seleção de pelo menos
um Programa das áreas Medicina I,
Engenharias III e Educação; o pertencimento dos Programas à USP, a
Instituição de Ensino Superior (IES)
no país que reúne maior número de
discentes e docentes de Pós-Graduação7; a inclusão de pelo menos um
Programa que tenha sido avaliado
como 6 ou 7 — situação em que
a CA aplica critérios de avaliação
adicionais; e o fato de os Programas
terem solicitado reconsideração de
sua nota final. Entende-se que esta última característica proporciona
uma oportunidade para aprofundar
a investigação sobre o processo de
avaliação, já que os posicionamentos
da CA e do CTC-ES frente ao pedido de reconsideração de nota também ficam registrados na Ficha.
Quanto ao recorte deste estudo,
cabe ressaltar que são considerados
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apenas os critérios aplicados para a
avaliação de: 1) Programas de pósgraduação existentes, sem entrar no
mérito da avaliação dos Programas
candidatos a entrar no SNPG, e 2)
Programas acadêmicos, deixando
de lado a análise dos critérios aplicados à avaliação dos mestrados
profissionais – estes, apesar de sua
crescente importância, ainda representam uma minoria no total de
Programas existentes (525 ou 14%
dos 3.678 Programas reconhecidos
pela Capes em 2014). O recorte
proposto leva em conta o fato de
que ele não deverá comprometer
um bom entendimento acerca de
como a regulamentação e os critérios da avaliação Capes afetam o
trabalho acadêmico.
4. Análise dos critérios de
avaliação
Seguindo as etapas da metodologia descrita na seção anterior, a
análise documental se inicia com
base no RAT 2013, que estabelece
orientações válidas para todas as
áreas. Na sequência, são analisados os documentos redigidos pelas
Comissões das áreas de Medicina
I, Engenharias III e Educação, com
especial atenção aos Relatórios de
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Avaliação que permitem entender
como os critérios de avaliação podem variar entre as áreas.
4.1. Critérios gerais da
avaliação Capes
O RAT 2013 estabelece que todos os Programas sejam avaliados
em cinco quesitos: 1) Proposta do
Programa, 2) Corpo docente, 3)
Corpo discente, teses e dissertações, 4) Produção intelectual e 5)
Inserção social. O documento ainda estipula um conjunto de itens
a avaliar dentro de cada quesito
(CAPES, 2013i, p. 18), que podem
ser verificados no Anexo. Cabe à
Comissão de cada área: definir os
indicadores (quantitativos ou qualitativos) que devem ser usados
para avaliar cada item; definir os
pesos dos indicadores, itens e quesitos para o cálculo da nota final;
e, eventualmente, adicionar itens
além daqueles previstos no RAT
2013. Tais decisões da CA ficam
registradas no Relatório de Avaliação (CAPES, 2013m). Para a avaliação do Programa em cada um
dos indicadores, itens e quesitos,
frequentemente utiliza-se a escala
de conceitos Deficiente (D), Fraco
(F), Regular (R), Bom (B) ou Mui-

to Bom (MB), convertida para uma
escala de valor numérico de 1 a 5
quando necessário.
A atribuição da nota final do
Programa considera não apenas o
cálculo de uma média ponderada
baseada nos pesos de itens e quesitos que são definidos pela CA,
mas também as orientações gerais
previstas na seção 2.2 do RAT 2013,
reproduzida a seguir:
Orientações para a atribuição de
Nota
Os Programas avaliados receberão uma nota final inteira, na
escala de “1” a “7”, observando
as seguintes determinações:
a) Considerando os aspectos
gerais e aqueles preconizados
nos respectivos documentos de
área, deve-se considerar enquanto orientação geral que:
i. O Programa com conceito
“Deficiente” ou “Fraco” no
Quesito 1, “Proposta do Programa”, não poderá alcançar
nota acima de 3.
ii. O menor valor dentre os
conceitos obtidos pelo Programa nos Quesitos 3 e 4
(“quesitos centrais”) definirá
os limites da nota final a lhe

Os itens dos “quesitos centrais” 3 e 4 do RAT 2013 remetem fundamentalmente à produção
intelectual dos corpos discente e docente, sendo que mais precisamente o que está em jogo é
a produtividade, isto é, o volume de produção (dissertações, teses, artigos e outros produtos)
considerado em relação a fatores como tempo e tamanho dos corpos docente e discente do
Programa. Ao limitar a nota do Programa à menor nota entre os quesitos 3 e 4, o item
“a-ii” enfatiza a importância da produtividade discente e docente para a sua avaliação
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ser atribuída, admitidas as seguintes excepcionalidades:
- Redução da nota: caso o sistema Ficha de Avaliação gere
um aumento artificial de nota ao conferir peso excessivo à
produção intelectual do corpo
docente de Programas recentemente implantados e, que por
isto, não apresentem produção
discente de teses e dissertações;
- Aumento da nota: nos casos
devidamente justificados, como, por exemplo, quando a
implantação de doutorado em
um Programa já existente conduzir a uma situação estritamente sazonal de redução de
indicadores importantes, mas
que mostrem uma tendência
de recuperação ou melhora;
b) Proposta de recomendação
para nota 3
A nota 3 corresponde ao padrão mínimo de qualidade
para a recomendação do Programa ao CNE e consequente
permanência no [...] SNPG.
c) Proposta de recomendação
para nota 4
A concessão da nota 4 será
possível para cursos que tenham alcançado, no mínimo,
conceito “Bom” em pelo menos três quesitos, incluindo,
necessariamente, Corpo Discente e Trabalhos de Conclusão e Produção Intelectual
(Quesitos 3 e 4).
d) Proposta de recomendação para nota 5
Para obter a nota final 5, o
Programa deverá obter “Muito
Bom” em pelo menos quatro
dos cinco quesitos existentes,
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entre os quais terão que figurar
necessariamente os quesitos 3
e 4. A nota 5 é a nota máxima
admitida para Programas que
ofereçam apenas mestrado;
e) para notas 6 e 7
As notas 6 e 7 são reservadas
exclusivamente para os Programas com doutorado que
obtiveram nota 5 e conceito
“Muito Bom” em todos os
quesitos [...] da ficha de avaliação e que atendam, necessariamente, a três condições:
Nota 6: predomínio do conceito “Muito Bom” nos itens
de todos os quesitos da ficha
de avaliação, mesmo com
eventual conceito “Bom” em
alguns itens; nível de desempenho (formação de doutores e produção intelectual)
diferenciado em relação aos
demais Programas da área; e
desempenho equivalente ao
dos centros internacionais de
excelência na área (internacionalização e liderança).
Nota 7: conceito “Muito Bom”
em todos os itens de todos
os quesitos da ficha de avaliação; nível de desempenho
(formação de doutores e produção intelectual) altamente
diferenciado em relação aos
demais Programas da área; e
desempenho equivalente ao
dos centros internacionais de
excelência na área (internacionalização e liderança).
Além disso, somente podem
obter as notas 6 ou 7 Programas que atendam também às
demais condições previstas
nos respectivos documentos

de área, na forma que foram
aprovados no CTC-ES. (CAPES, 2013i, p. 6–7) (destaques
do original).
Os itens dos “quesitos centrais” 3
e 4 (ver Anexo) remetem fundamentalmente à produção intelectual dos
corpos discente e docente, sendo que
mais precisamente o que está em jogo é a produtividade, isto é, o volume
de produção (dissertações, teses, artigos e outros produtos) considerado
em relação a fatores como tempo e
tamanho dos corpos docente e discente do Programa; também é relevante que tal produção esteja bem
distribuída entre os docentes. Desta
maneira, ressalta-se a importância do
item “a-ii” supracitado que, ao limitar a nota do Programa à menor nota
entre os quesitos 3 e 4, enfatiza a importância da produtividade discente
e docente para a sua avaliação.
Nesse mesmo sentido, convém
notar que: 1) embora o conceito atribuído ao quesito 1 possa afetar a
nota final do Programa (item “a-i”
supracitado), para fins do cálculo
preliminar da nota final ele tem peso
nulo conforme se verifica nos Relatórios de Avaliação, nos quais também
se observa a decisão das CAs em
atribuir aos quesitos 3 e 4 os maiores
pesos8 (CAPES, 2013m), e 2) o item
“a-i” da seção 3.2.4 do RAT 2013
estabelece que o relator de cada área
deve conferir se “os indicadores dos
quesitos 2 e 5 não alteraram significativamente os resultados [da classificação dos Programas]” (CAPES,
2013i, p. 14). Portanto, o processo
avaliativo é devidamente regulamentado de modo a assegurar que os
quesitos 3 e 4 tenham o maior efeito
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de discriminação na classificação dos
Programas — pode-se compreender que esta é a forma com que o
“produtivismo” acadêmico no Brasil,
discutido por autores como Fonseca
e Oliveira (2010), Horta (2006), Oliveira (2015) e Sguissardi e Silva Jr.
(2009), se expressa na regulamentação da avaliação Capes.
Outras questões, como a avaliação da internacionalização e financiamento dos Programas, embora
importantes e presentes no RAT
2013, aparecem de forma mais evidente nos documentos redigidos
pelas CAs. Por esta razão, elas serão exploradas nas seções seguintes, em que se busca apresentar os
aspectos mais salientes nos critérios
de avaliação próprios de cada área.
Sempre que o autor se referir a determinado “item”, salvo observação
contrária fica subentendido que se
faz referência a um item do modelo
de Ficha de Avaliação, disponível na
seção IV do Relatório de Avaliação
2013 da respectiva área examinada.
4.2. Avaliação da produção
intelectual
Nos Relatórios de Avaliação examinados, a produção intelectual é
fundamentalmente avaliada por meio
dos quesitos 3 e 4, embora também
seja avaliada por meio de alguns indicadores pertencentes ao quesito 2
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(Corpo docente) e de outros referentes à análise dos Programas candidatos às notas 6 e 7. Na seção III
dos Relatórios de Avaliação, as CAs
tecem comentários adicionais acerca de como a produção intelectual é
considerada.
Na área de Medicina I, de maneira quase exclusiva o que se avalia como produção intelectual de docentes
e discentes é a publicação em periódicos indexados no Qualis, sendo que
um critério é adotado para evitar alto
volume de publicação em periódicos
de baixo estrato9. Para a produção
técnica10, exige-se mais que esta esteja bem distribuída do que seja volumosa (item 4.3). Há uma pequena
concessão para a consideração de
patentes publicadas na pontuação do
Programa (item 4.1). Não são considerados livros, capítulos de livros
e resumos em anais de congressos
(CAPES, 2013j, p. 15, 23–4).
Na área de Engenharias III, a produção de patentes tem peso semelhante ou superior à publicação em
periódicos A1 no caso da produção
do corpo discente (quesito 3, item
3.3). O mesmo não ocorre para a
avaliação da produção do corpo docente – neste caso, atribui-se um peso
superior à publicação em periódicos
de estratos elevados (itens 4.1 e 4.3).
Faz-se a seguinte discriminação para
o peso das patentes: internacional >

nacional, licenciada > concedida >
depositada (itens 3.3 e 4.3) (CAPES,
2013k, p. 21, 23, 25). Não foi possível obter informações a respeito da
quantidade nem do efeito discriminatório (sobre a avaliação dos Programas) das patentes geradas na área.
Ainda na área de Engenharias
III, há uma extensa lista de produtos classificados como produção
técnica 11 na qual fica evidente a
tensão entre o caráter público e privado — ou mesmo a violação do
caráter público — nas atividades
de pós-graduação financiadas pelo Estado, dado que muitos desses
produtos podem ser usufruídos por
empresas privadas. Tanto para a
produção discente quanto para a
docente, a publicação em anais tem
baixo peso em relação a artigos em
periódicos e patentes (itens 3.3 e
4.3). Também se atribui baixo peso
à publicação de capítulos e livros,
que é considerada apenas na produção docente (item 4.3), sendo que
não há um sistema de classificação
de livros (CAPES, 2013j, p. 24).
Na área de Educação, os principais tipos de produção intelectual
docente considerados são artigos de
periódicos, livros e capítulos, seguidos da publicação em anais. Esta é
avaliada de modo qualitativo tendo
em vista a importância do evento e
a existência de avaliação por pares

Na área de Engenharias III, há uma extensa lista de produtos classificados como
produção técnica na qual fica evidente a tensão entre caráter público e caráter privado —
ou mesmo a violação do caráter público — nas atividades de Pós-Graduação financiadas
pelo Estado, pois muitos desses produtos podem ser usufruídos por empresas privadas
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(item 4.1), mas não foi possível obter informações sobre o seu efeito
discriminatório na avaliação dos Programas. A análise da publicação de
livros tem sido o maior desafio da
área, face à relevância deste tipo de
publicação para área de Educação e
a inexistência de “experiências nacionais ou internacionais padronizadas
para a análise e classificação de livros” (CAPES, 2013l, p. 13). A área
desenvolveu um roteiro para a classificação de livros (obras integrais, coletâneas e dicionários) que estratifica
estas produções em quatro níveis, de
L4 (estrato mais alto) a L112. Tanto
a publicação qualificada de artigos
de periódicos quanto a de capítulos
e livros encontram-se em ascensão e
possuem significativo efeito de discriminação sobre o desempenho dos
Programas. Ainda assim, em termos
de pontuação, a maior parte da produção bibliográfica corresponde à
publicação em periódicos (CAPES,
2013b, p. 4–5, 2013l, p. 13, 19, 28–9).
Para a avaliação da produção intelectual discente (quesito 3) na área
de Educação, há poucos indicadores
(presentes no item 3.3) referentes
à produção de artigos em periódicos, livros e capítulos e produtos técnicos. Estes indicadores, apesar de
terem um peso elevado, são formulados de tal maneira que induzem
o corpo discente a obter um nível
mínimo de produção, sem pressioná-lo pela publicação frequente em
estratos superiores (CAPES, 2013l,
p. 27) — tal cobrança ocorre de modo mais nítido nas áreas de Medicina I e Engenharias III. A grande
maioria dos indicadores propostos
no quesito 3 pela área de Educação
se destina a avaliar aspectos rela-
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cionados ao processo de formação
de mestres e doutores (tempo de
titulação, quantidade de orientandos
e titulados por orientador, índice de
evasão etc.). Possivelmente esta escolha de critérios estava relacionada
à preocupação da CA em regular
o crescimento acelerado do número de Programas na área (CAPES,
2013b, p. 1–4, 2013l, p. 2).
Em suma, quanto à avaliação da
produção intelectual é possível destacar que: 1) há uma diferenciação
conforme se avalia a produção de
docentes ou a de discentes (no caso
das áreas de Engenharias III e Educação), e 2) as áreas variam significativamente quanto ao tipo de produção valorizado, embora constitua
um aspecto comum a grande relevância atribuída à produção docente
na forma de artigos em periódicos
classificados em estratos superiores (A1, A2 e B1) no índice Qualis.
Nota-se, por exemplo, maior valorização de produção técnica e de patentes na área de Engenharias III, e
de publicação em anais e na forma
de livros e capítulos na área de Educação. Vale retomar o comentário
de Horta (2006, p. 25): “O modelo
de avaliação inicialmente utilizado
pela Capes nasceu homogêneo. No
desenrolar de sua aplicação surgiu a
necessidade de se considerar a especificidade de cada uma das áreas”.
Sabe-se que o reconhecimento
dos livros como elemento essencial
da produção intelectual é fruto de
longa luta de determinadas áreas de
Humanas pelo reconhecimento de
suas especificidades desde a Avaliação Bienal 1998, no interior do CTCES (CAPES, 2013l, p. 13; HORTA;
MORAES, 2005, p. 108–9). Quanto

à valorização da produção técnica e
de patentes na área de Engenharias
III, a análise documental aqui realizada não ofereceu subsídios para
apreciar, com mais detalhes, como
esta questão tem sido trabalhada no
interior da Capes — no máximo, é
possível notar que uma especificação mais elaborada para a avaliação
destas produções começou na Avaliação Trienal 2013 (com exceção da
Avaliação Bienal 1998, os Relatórios de Avaliação estão disponíveis
nas páginas das avaliações Capes).
É possível que este movimento tenha sido influenciado pelo avanço
das políticas científicas de fomento
à inovação e de aproximação das
universidades com o setor privado,
conforme se constata, por exemplo,
na Lei 10.168/2000, que institui o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação; no PNPG 20112020 (BRASIL, 2010, p. 179–93,
299–301); e na Lei 13.243/2016, que
estabelece o novo marco regulatório
de ciência, tecnologia e inovação.
Ainda assim, no caso da área Engenharias III, a produção intelectual
docente de maior peso continua sendo a publicação em periódicos de
estrato elevado (a produção técnica
e de patentes nesta área encontra
terreno mais fértil na avaliação dos
mestrados profissionais).
4.3. Avaliação dos
Programas candidatos às
notas 6 ou 7
Retoma-se que, de acordo com o
RAT 2013 (seção 2.2, item “e”), os
Programas candidatos a notas 6 ou
7 devem apresentar: predomínio de
conceitos “Muito Bom” nos itens
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e quesitos da Ficha de Avaliação,
desempenho diferenciado na formação de doutores e na produção
intelectual, e desempenho equivalente ao dos centros internacionais
de excelência na área. O detalhamento dos critérios específicos da
área para atribuição das notas 6 e 7
fica registrado na seção V do Relatório de Avaliação.
Nas áreas de Medicina I, Engenharias III e Educação, os critérios de internacionalização são
semelhantes: publicação em periódicos de prestígio internacional,
intercâmbio de alunos e docentes,
acordos e projetos acadêmicos realizados em parceria com instituições de outros países, organização
de eventos científicos de caráter
internacional etc. Com exceção da
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publicação em periódicos, os critérios de internacionalização são
avaliados de forma essencialmente qualitativa.
Para a atribuição das notas 6 e 7,
as áreas de Medicina I e Educação,
ao contrário da de Engenharias III,
estipulam cotas de pontuação referente à publicação em veículos de
estrato elevado de modo a assegurar
que estes Programas tenham índices excepcionais tanto de publicação
quanto de distribuição da publicação
entre docentes permanentes. A área
de Educação, em particular, exige
que um Programa tenha sido classificado duas vezes consecutivas como
nota 5 para ser candidato à nota 6
(CAPES, 2013l, p. 39).
Contrariamente às orientações gerais previstas no RAT 2013 para a

atribuição das notas finais 6 e 7, as
Comissões das três áreas examinadas
não estabelecem critérios para definir aquilo que seria um desempenho
diferenciado do Programa na formação de doutores. Nota-se ainda que,
dentre as quatro Fichas de Avaliação
examinadas, a única em que foram
omitidos os valores numéricos de
indicadores sobre a formação discente (ex.: tempo médio de titulação,
média de orientandos por docente,
índice de evasão discente) foi a do
Programa de Educação da USP 13 ,
avaliada inicialmente como nota 6
— recordando que as demais Fichas
examinadas se referem a Programas
inicialmente avaliados com nota 5 ou
inferior. Tais observações remontam
à discussão tecida por Horta e Moraes (2005, p. 96, 105–6), de acordo
com os quais a avaliação dos Programas candidatos à nota 6 ou 7 ocorre com base em critérios diferentes
daqueles que se aplicam aos demais
Programas — daí que não seria possível afirmar rigorosamente que são
melhores.
4.4. Pedidos de
reconsideração de nota
A homologação da nota final de
um Programa de Pós-Graduação
envolve o seguinte processo: a CA
elabora o seu primeiro parecer,
apontando e justificando a atribuição de uma determinada nota para
o Programa; em seguida, o parecer
da CA é analisado pelo CTC-ES
que também aponta uma nota para o Programa, podendo esta ser
igual ou diferente daquela da CA.
Quando existente, o pedido de reconsideração da nota por parte da
coordenação do Programa avalia-
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do envolve processo semelhante,
sendo apreciado primeiro pela CA
e depois pelo CTC-ES. Havendo
discordância entre os pareceres da
CA e do CTC-ES, prevalece o último para a definição da nota final.
A seguir, explica-se o processo de
reconsideração de nota solicitado
pelos Programas de Pneumologia,
Engenharia de Produção, Educação
e Matemática Aplicada da USP referentes à Avaliação Trienal 2013.
No caso do Programa de Pneumologia da USP (notas inicial 5 e
final 6), sua coordenação apontou
um erro da CA Medicina I no cálculo de um indicador de produção
intelectual do corpo docente. Uma
vez recalculada a pontuação do
Programa neste indicador, ficou
caracterizado que ele atendia aos
critérios quantitativos específicos
da área para atribuição da nota
6, de modo que a CA e o CTCES aprovaram a mudança de nota
(CAPES, 2013g).
A CA Engenharias III, ao avaliar o Programa de Engenharia de
Produção da USP (notas inicial e
final 4), justificou a atribuição da
nota final 4 — ao invés de 3, caso
os critérios da área e as orientações
gerais do RAT 2013 fossem seguidos à risca — ao considerar que se

trata de um dos Programas mais
tradicionais na área, que há mais
de 40 anos vinha formando um bom
número de mestres e doutores, muitos dos quais atuam, coordenam ou
coordenaram outros Programas da
área. Assim, ao quesito 4 a CA atribuiu conceito “Bom” (valor 4) ao
invés de “Regular” (valor 3), artifício que possibilitou manter a nota
final do Programa em 4 (recorda-se
que, pelo item “a-ii” da seção 2.2
do RAT 2013, a menor nota entre
os “quesitos centrais” 3 e 4 limita a
nota final do Programa). Entendeuse ainda que ele tinha “claro potencial para rapidamente reverter
a deficiência observada em alguns
indicadores críticos dos quais ele
tenha possivelmente se descuidado momentaneamente” (CAPES,
2013e, p. 7). O pedido de reconsideração de nota por parte do Programa foi indeferido tanto pela CA
quanto pelo CTC-ES. Tanto neste
caso quanto no anterior houve entendimento entre estas duas instâncias acerca da atribuição da nota final, ao passo que nos próximos dois
casos houve desentendimento.
O Programa de Educação da
USP (notas inicial e final 6) foi conceituado como “Muito Bom” em
todos os itens, inclusive naquele

referente à atribuição das notas 6
e 7 segundo os critérios estipulados
pela área. Deste modo, o Programa reivindicou a atribuição da nota
7 com base nas próprias orientações gerais previstas no RAT 2013
(seção 2.2, item “e”). O CTC-ES
indeferiu o pedido de mudança de
nota aprovado pela CA, alegando
que o desempenho do Programa
nos critérios de internacionalização
e liderança (ficando implícito, ao
considerar a seção V do Relatório
de Avaliação, que se tratava especificamente da pontuação associada
à publicação em veículos A e L4)
estava inferior aos Programas nota
7 da área. No entanto, cabe notar
que no Relatório de Avaliação a
CA não havia pré-definido um nível
de pontuação que diferenciasse as
notas finais 6 e 7. Ou seja, a decisão
do CTC-ES contrariou o RAT 2013
ao mesmo tempo em que, na perspectiva da CA, não havia qualquer
empecilho para o aumento da nota
(CAPES, 2013d).
O caso do Programa de Matemática Aplicada da USP (nota inicial
e final 4) pareceu ser o mais conturbado entre os quatro examinados. A primeira apreciação da CA
apontou conceitos “Muito Bom”
para os quesitos 3 e 5 e “Bom” para

O exame dos processos de reconsideração de nota mostra que os critérios e regras
de avaliação estipulados, embora possam contribuir para conferir uma imagem de
objetividade, transparência e robustez ao processo de avaliação da Capes, em certos
momentos do processo avaliativo não são seguidos à risca, servindo apenas como
balizadores de uma avaliação essencialmente qualitativa, e não impedem o surgimento
de “zonas cinzentas” nas quais os critérios quantitativos são de pouca valia
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os demais (ou seja, quesitos 1 a 5
avaliados como B-B-MB-B-MB).
Contrariando as orientações gerais
do RAT 2013 (seção 2.2, itens “a-ii”
e “d”), a CA classificou o Programa
como nota 5 em caráter excepcional, levando em conta que apesar
de os conceitos “Bom” nos quesitos
2 e 4 refletirem um desempenho
um pouco aquém do potencial do
Programa, sua produção continuava de qualidade, proporcionando
boa formação aos egressos e apresentando diversos intercâmbios e
um número expressivo de pós-doutores. O CTC-ES, no entanto, entendeu que as orientações do RAT
2013 deveriam ser seguidas à risca
e por isso indicou nota 4 ao Programa. Este elaborou um pedido
de reconsideração, ao qual a CA
respondeu recomendando a mudança da avaliação dos quesitos 2 e
4 para “Muito Bom” — nesta nova
situação, o Programa teria apenas o
quesito 1 como “Bom” e os demais
como “Muito Bom” (resultando
em B-MB-MB-MB-MB), de modo
que pelas orientações do RAT 2013
(seção 2.2, item “d”) o Programa
passaria a ser nota 5. Novamente, o
CTC-ES contrariou o entendimento da CA, aceitando a mudança do
quesito 2 para “Muito Bom” mas
mantendo o quesito 4 em “Bom”
(B-MB-MB-B-MB). Pautado pelas
orientações do RAT 2013, o CTCES manteve a nota 4 em caráter
definitivo (CAPES, 2013f).
Em síntese, o exame dos processos de reconsideração de nota
mostra que os critérios e regras de
avaliação estipulados, embora possam contribuir para conferir uma
imagem de objetividade, transparên-
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cia e robustez ao processo de avaliação Capes, em certos momentos
do processo avaliativo: 1) não são
seguidos à risca, servindo apenas
como balizadores de uma avaliação
essencialmente (e, pode-se dizer,
necessariamente) qualitativa, e 2)
não impedem o surgimento de “zonas cinzentas” nas quais os critérios
quantitativos são de pouca valia para nortear uma decisão devidamente fundamentada. Em particular, os
casos dos Programas de Educação
e Matemática Aplicada da USP
exemplificam discordâncias internas
à Capes cuja resolução mais parece
relacionada ao exercício de poder
do CTC-ES sobre as CAs do que à
análise do mérito acadêmico propriamente dito, situações que estão
em consonância com os comentários
de Horta (2006, p. 26–7) e Horta e
Moraes (2005, p. 95–6) acerca dos
atritos entre o CTC-ES e as CAs em
torno da avaliação dos Programas.
4.5. Outros aspectos
A seguir, são apontados aspectos
que se manifestaram de forma relativamente parecida nos Relatórios
de Avaliação das áreas de Medicina
I, Engenharias III e Educação: critérios de financiamento; critérios
de liderança, internacionalização e
impacto social; e falta de clareza na
definição de alguns indicadores.
Conforme o item 1.3 da Ficha de
Avaliação que consta no RAT 2013
(ver Anexo), nota-se que a avaliação da “Infraestrutura para ensino,
pesquisa e, se for o caso, extensão”
é influenciada pelo nível de financiamento oriundo de fontes diversas
(universidade, agências, empresas
privadas). Além disso, em diversos

indicadores expostos nos Relatórios de Avaliação, as CAs avaliam
a parcela de alunos e professores
bolsistas, bem como a participação
destes em projetos de pesquisa financiados por agências de fomento,
evidenciando como o financiamento entra diretamente nos critérios
de avaliação. Assim, observa-se que
o ciclo vicioso entre avaliação e financiamento, apontado por Horta
e Moraes (2005, p. 101), se expressa
também na regulamentação da avaliação Capes.
A avaliação da liderança e internacionalização, apesar de ser mais
central para a avaliação dos Programas candidatos às notas 6 e 7,
também aparece na apreciação de
quesitos como o 4 e o 5 dos demais
Programas, conforme se pode verificar nos comentários das CAs nas
Fichas de Avaliação. Além disso, a
consideração de indicadores de liderança e internacionalização (não necessariamente restritos à publicação
em periódicos internacionais) pode
pesar favoravelmente mesmo para
a recomendação de notas finais de 3
a 5, quando a CA entende que uma
apreciação mais justa da classificação do Programa não deve seguir as
orientações gerais previstas na seção
2.2 do RAT 2013. Elementos como a
cooperação com outros Programas
ou IES, projetos de extensão e, no
caso da área de Educação, iniciativas que dialogam com o Ensino Básico, podem ser considerados como
indicadores de liderança nacional e/
ou impacto social. Tais observações
convergem no sentido de evidenciar
que a publicação em veículos de estrato elevado não é o único fator capaz de influenciar decisivamente na
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classificação dos Programas, ainda
que seja fundamental.
Por último, no modelo de Ficha
de Avaliação não fica claro como a
CA calcula o desempenho do Programa em diversos itens: por vezes o
indicador do item não é claramente
definido, ou então não se explicita
como dois ou mais indicadores se
combinam para compor a nota do
item; a leitura das Fichas de Avaliação dos Programas não se mostrou
muito útil para elucidar estes casos.
Por exemplo, é possível mencionar os seguintes indicadores no modelo de Ficha de Avaliação (seção
IV dos Relatórios de Avaliação).
Na área de Medicina I: indicador
1 do item 2.2; indicador 1 do item
3.2; item 3.3; na seção V sobre atribuição de notas 6 e 7, não fica claro como a lista de 13 indicadores
qualitativos (elencados ao final da
seção) é considerada frente aos indicadores quantitativos de produção intelectual (CAPES, 2013j). Na
área de Engenharias III: o item 2.1
não explica como os dois indicadores quantitativos compõem a nota
do item; o item 4.3 propõe um indicador quantitativo e outro qualitativo, sem esclarecer como eles
compõem a nota do item (CAPES,
2013k). Na área de Educação: o
indicador do item 4.3 não especifica
o que se considera como produção
técnica (CAPES, 2013l).
5. Conclusões
Constituiu um facilitador da análise documental o fato de os documentos examinados estarem bem
organizados e disponibilizados da
Avaliação Trienal 2013. No entanto,
não há um roteiro que explique o te-
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or de cada tipo de documento (Regulamento, Relatório de Avaliação,
Ficha de Avaliação, Documento de
Área) e, visto que estes se inter-relacionam, um docente que tente compreender o processo de avaliação de
seu Programa provavelmente terá
dificuldades em entender a Ficha
de Avaliação isoladamente e será
desafiado a montar esse “quebracabeça” de informações espalhadas
em vários documentos.
Parte dos resultados encontrados está em sintonia com diversas
questões já apontadas na literatura,
de modo que é possível entender
como alguns problemas da avaliação Capes se associam à sua própria regulamentação. Neste sentido, citam-se: 1) a centralidade da
produção intelectual na forma de
publicação internacional ou, mais
precisamente, em veículos de estratos superiores para a avaliação
dos Programas, induzindo à intensificação das atividades de pesquisa
em detrimento daquelas de ensino
e extensão; 2) a aplicação de critérios de avaliação distintos para
Programas candidatos a nota 6 ou 7
em comparação com os demais; 3)
a tensão entre as CAs e o CTC-ES,
aqui ilustrada através dos processos
de reconsideração de nota; e 4) o
ciclo vicioso avaliação-financiamento (aqui não se propôs verificar como o resultado da avaliação influi
nas decisões de financiamento, mas
sim como indicadores de financiamento influem na avaliação).
Outros resultados podem contribuir para atualizar ou complementar a literatura, até mesmo porque
algumas pesquisas remetem à Avaliação Trienal 2004 ou anteriores, e

também porque grande parcela dos
autores que abordaram a avaliação
da pós-graduação têm maior experiência na mesma área (Educação).
Assim, constatou-se que: 1) além da
publicação em periódicos qualificados, há outros tipos de produção intelectual considerados: a produção
técnica e de patentes na área de
Engenharias III, e a publicação em
anais e na forma de livros e capítulos na área de Educação, indicando
um processo de diversificação dos
critérios de avaliação segundo as
especificidades e reivindicações das
áreas; 2) a avaliação da produção
intelectual pode variar significativamente conforme se analisa o corpo docente ou o corpo discente; 3)
atualmente existem indicadores de
impacto social, embora fique implícito que estes têm baixo efeito de
discriminação na avaliação dos Programas; e 4) conforme evidenciado
nos Relatórios de Avaliação e nos
pedidos de reconsideração de nota,
a imagem de objetividade, robustez
e transparência da avaliação Capes,
em boa parte alimentada pelo uso
de critérios quantitativos, contrasta
com a falta de clareza na definição
de como alguns itens são avaliados e com a interpretação flexível,
por parte das CAs e do CTC-ES,
das regras e critérios previamente
estipulados, envolvendo eventuais
discordâncias entre estas duas instâncias da Capes em torno da classificação dos Programas.
Agradecimentos
À Capes pela concessão da bolsa
de estudos e à professora Gladys
Beatriz Barreyro, pelas preciosas
críticas e sugestões.

Revista Adusp

Maio 2017

Notas
1 Diferentemente dos PNPGs anteriores, aquilo que seria o IV PNPG não se concretizou formalmente. “Uma série de
circunstâncias, envolvendo restrições orçamentárias e falta de articulação entre as agências de fomento nacional, impediu que
o documento final se concretizasse num efetivo Plano Nacional de Pós-Graduação” (grifos do original) (BRASIL, 2010, p. 29).
2 A tese de doutorado em desenvolvimento pelo autor do artigo investiga como o trabalho dos docentes universitários da
USP é afetado por métodos gerenciais de controle da produção. Este artigo reflete um esforço de elucidar, especificamente,
a questão da avaliação Capes, levando em conta o seu potencial de influenciar a organização do trabalho acadêmico.
3 Para a composição do CA, considera-se: a qualificação e competência técnico-científica dos consultores; a cobertura
tanto dos campos de conhecimento presentes na área quanto das regiões e instituições a que pertencem os Programas
nela credenciados; a renovação parcial dos integrantes em relação ao exercício de avaliação anterior; e não se aceita
quem exerça os cargos de reitor, vice-reitor ou pró-reitor (ou cargos equivalentes) (CAPES, 2013i, p. 4). Já o CTC-ES
é composto por presidente e três diretores da Capes, 18 representantes de áreas distintas (cada colégio tendo seis
representantes), um representante do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Pesquisa e Graduação e outro da Associação
Nacional dos Pós-Graduandos (CAPES, 2015).
4 Estes documentos podem ser encontrados no site da Avaliação Trienal 2013 (2010-2012) (CAPES, 2013a) ou nas
páginas das áreas no site da Capes.
5 Ainda quanto à escolha das áreas, foram feitas as seguintes considerações. Primeiro, no colégio Ciências da Vida, se as
três áreas de Medicina fossem agrupadas, estas somariam a maior quantidade de docentes (6.006) no colégio, de modo
que foi escolhida a de Medicina I (2.902) por ser a maior delas. Segundo, no colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas
e Multidisciplinar, caso as quatro áreas de Engenharias fossem agrupadas, estas constituiriam a maior área do colégio
com 8.088 docentes; assim, foi escolhida a área de Engenharias III (2.515) por ser a maior dentre as quatro. Terceiro, no
colégio de Humanidades, as duas maiores áreas são Letras/Linguística (3.707 docentes) seguida de Educação (3.682).
Optou-se pela última tendo em vista a existência de um volume significativo de pesquisas que abordam a avaliação Capes
a partir da perspectiva de docentes-pesquisadores que atuam área de Educação; desta maneira, a opção pela área de
Educação poderia proporcionar um diálogo mais rico com a literatura.
6 Disponível em <http://geocapes.capes.gov.br/geocapes2/>. Acesso em: 12/12/2015.
7 O campus USP São Paulo é a maior IES em termos de mestres e doutores (matriculados ou titulados) em Programas
acadêmicos e também em docentes credenciados em Programas: totaliza 5.634 docentes na Pós-Graduação (6,7% do
Brasil); no conjunto, os campi da USP somam 7.960 docentes (9,5%).
8 Verifica-se nos Relatórios de Avaliação 2013 a seguinte variação dos pesos atribuídos aos quesitos, a depender de cada
área. Quesito 1: peso 0%; quesito 2: 15%-20%; quesito 3: 30%-35%; quesito 4: 35%-40%; quesito 5: 10%-15%. A maioria
das CAs definiu, para os quesitos de 1 a 5, a distribuição de pesos 0%-20%-35%-35%-10% (21 áreas, incluindo Medicina
I e Engenharias III). Na área de Educação definiu-se a distribuição 0%-15%-35%-35%-15% (CAPES, 2013m).
9 A área de Medicina I segue a orientação da grande área da Saúde e atribui os seguintes pesos para cada publicação em
periódico científico: A1 = 100, A2 = 80, B1 = 60, B2 = 40, B3 = 20, B4 = 10 e B5 = 5, sendo que nos estratos B3-B5 são
considerados no máximo três artigos por docente. A estratificação segue o índice Qualis Periódicos (CAPES, 2013j, p. 16).
10 A área de Medicina I considera, como produção técnica: “documentos para agências ou instituições, relatórios
técnicos, desenvolvimento de produtos, elaboração de normas ou protocolos, consultorias/assessorias, editoria de
periódicos, etc.” (item 4.3) (CAPES, 2013j, p. 24).
11 Entre os produtos classificados como produção técnica, a comissão de área de Engenharias III considera: prestação
de serviço (incluindo consultorias, desde que caracterizadas como trabalhos de pesquisa, desenvolvimento & inovação),
desenvolvimento de material didático e instrucional, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de técnica ou
processo, elaboração de projeto, divulgação técnica (entrevistas, publicações em conferências, revistas técnicas, jornais e
revistas para o público geral etc.). A produção técnica é avaliada de maneira qualitativa (CAPES, 2013k, p. 16–7).
12 A CA de Educação utilizou os seguintes pesos: 1) para livros: L4 = 250, L3 = 180, L2 = 130, L1 = 30; 2) para
capítulos: L4 = 80, L3 = 60, L2 = 35, L1 = 10; e 3) para artigos: A1 = 100, A2 = 85, B1 = 70, B2 = 55, B3 = 40, B4 =
25, B5 = 10 (CAPES, 2013l, p. 10, 13, 22).
13 Na Ficha de Avaliação em questão, a CA se limitou a caracterizar o desempenho do Programa nestes indicadores por
meio de termos como “Muito Bom”, “significativo” e “adequado”. Já os indicadores referentes à produção bibliográfica e
técnica do corpo discente tiveram seus valores numéricos explicitados (CAPES, 2013d, p. 3).
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de avaliação de

A seguir, conforme consta no Regulamento para a Avaliação Trienal 2013, reproduz-se o conjunto
mínimo de itens, divididos em cinco quesitos, que
as Comissões de Área devem considerar na avaliação dos Programas acadêmicos de pós-graduação.
1 – Proposta do Programa
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.
1.2. Planejamento do Programa com vistas a seu
desenvolvimento futuro, contemplando os desafios
internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de
seus alunos, suas metas quanto à inserção social
mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área.
1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se
for o caso, extensão.
2 – Corpo Docente
2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e
adequação à Proposta do Programa.
2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de
formação do Programa.
2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de
formação entre os docentes do Programa.
2.4. Contribuição dos docentes para atividades
de ensino e/ou de pesquisa na graduação, com
atenção tanto à repercussão que este item pode ter
na formação de futuros ingressantes na PG, quanto
(conforme a área) na formação de profissionais
mais capacitados no plano da graduação. Obs: este
item só vale quando o PPG estiver ligado a curso
de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente entre os demais itens
do quesito.

Programas

acadêmicos

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo
docente permanente e à dimensão do corpo discente.
3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em
relação aos docentes do Programa.
3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da
produção de discentes autores da pós-graduação e
da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área) na produção científica do Programa,
aferida por publicações e outros indicadores pertinentes à área.
3.4. Eficiência do Programa na formação de
mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação
de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.
4 – Produção Intelectual
4.1. Publicações qualificadas do Programa por
docente permanente.
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em
relação ao corpo docente permanente do Programa.
4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.
4.4. Produção artística, nas áreas em que tal tipo
de produção for pertinente.
5 – Inserção Social
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional
do Programa.
5.2. Integração e cooperação com outros Programas e centros de pesquisa e desenvolvimento
profissional relacionados à área de conhecimento
do Programa, com vistas ao desenvolvimento da
pesquisa e da pós-graduação.
5.3. Visibilidade ou transparência dada pelo
Programa à sua atuação. (CAPES, 2013i, p. 18)
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Sobre o Qualis
Periódicos 2015Filosofia e o risco
de sepukku
Marco Zingano

Professor de Filosofia Antiga da Universidade de São Paulo
Akashi Gidayu, obra de Tsukioka Yoshitoshi (c. 1890)

O sistema de avaliação da PósGraduação adotado pela Capes teve
papel decisivo na melhoria dos cursos,
tem muitos méritos, mas está fundado
em evidente conflito de interesses.
A comissão avaliadora é composta
por membros do corpo docente dos
programas e que, portanto, têm óbvio
interesse nos resultados da avaliação.
Também no Qualis Periódicos, que
determina a pontuação da produção
intelectual dos docentes, os membros
da comissão que avalia os periódicos
têm interesse, direto ou indireto, nos
resultados da avaliação.
Este artigo foi originalmente publicado
pelo Sistema Integrado de Bibliotecas
da USP (SIBi), em 2016
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A cada vez que sai o Qualis Periódicos da Filosofia, há um grande
número de reações, algumas das
quais negativas. O resultado de
2015 para a área da Filosofia não
foge à regra. Desta vez, porém, há
algo de diferente, pois muito mais
inquietante. Ao longo dos anos, distorções parciais e laterais foram se
acumulando, como as cracas, algas
e tudo o mais que se incrustavam
no corpo do deus marítimo Glauco,
dificultando cada vez mais o seu
reconhecimento, segundo nos relata Platão no livro X da República.
Neste ano, contudo, as distorções
foram a tal ponto generalizadas
que o deus Glauco se tornou irreconhecível, podendo-se mesmo
perguntar se existiu alguma vez, por
trás de tanta coisa indevidamente
sobreposta. Este documento não é
a defesa desta ou daquela revista,
mas uma tentativa de compreender
como chegamos a este ponto — e o
que fazer, na esperança de que ainda haja algo a salvar.
Faremos, na primeira parte, uma
sucinta história do Qualis, para, na
segunda e última parte, apresentarmos algumas sugestões para sair do
impasse em que caímos. Antes, porém, de iniciarmos, convém fazer
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uma observação tão geral quanto
crucial para um correto diagnóstico
da situação. O sistema de avaliação da Pós-Graduação introduzido
pela Capes teve um papel decisivo na melhoria dos cursos. Ele tem
muitos méritos, por certo, mas está
montado com pés de barro, pois está
fundado em um evidente conflito de
interesse. A comissão que avalia os
Programas é composta por membros
que fazem parte do corpo docente dos Programas e, portanto, têm
óbvio interesse nos resultados da
avaliação. O elemento mais sensível
da avaliação é o Qualis Periódicos,
pois é ele quem determina a pontuação da produção intelectual dos
professores. O mesmo conflito de
interesse ocorre aqui: os membros
da comissão que avalia os periódicos
têm interesse nos resultados da avaliação, direto ou indireto. O conflito
de interesse é inevitável por conta da própria estrutura do sistema
de avaliação instituído pela Capes.
É preciso, portanto, sempre ter em
mente tal conflito e propor mecanismos para atenuá-lo, visto não ser
possível extirpá-lo. Regras como a
limitação a 25% para as revistas de
nível A são tentativas para evitar
que, por acordo mútuo, todos ve-

nham a se beneficiar com o aumento
generalizado das avaliações. (A citada regra de limitação provavelmente
não é a melhor, pois escamoteia sob
um formalismo rígido o problema
que pretende regular, além de poder
introduzir mais uma distorção no
sistema.) No caso da Filosofia, muitas comissões tiveram um comportamento abnegado e exemplar, mas
nem sempre é assim. Um exame das
últimas comissões mostra que pouca atenção foi dada a um problema
que pode, no entanto, frustrar as
mais generosas intenções. Este é um
problema que tem de ser enfrentado
e ao qual devemos dar toda nossa
atenção, a ponto mesmo de o alçar
ao primeiro quesito quando se trata
de estabelecer a comissão que decide a classificação das revistas de
filosofia. (Sendo editor de uma revista, eu próprio caio sob esta regra.
Nenhum argumento aqui, no entanto, foi concebido pro domo mea,
ou assim o espero; ademais, por alguma razão não explicada, revistas
exclusivamente on-line não foram
avaliadas, o que excluiu a que edito da presente avaliação do Qualis,
deixando-me, assim, para escrever
este texto, em uma posição menos
desconfortável.)
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I. Um pouco de história
O Qualis Periódicos não é tão antigo. O primeiro biênio em que foi
utilizado pela Capes foi 1996-1997.
Na época, as revistas eram classificadas em A, B e C, segundo dois
grandes grupos: revistas nacionais,
de um lado, e de fora do país, de
outro. Já imperava a ideia de uma
avaliação dos artigos por meio da
avaliação das revistas e destas últimas por meio de índices de citação. As críticas eram igualmente
constantes, pois o sistema não lidava adequadamente com a inclusão
de autocitações, estava centrado em
publicações em língua inglesa e, sobretudo, estava desprovido de uma
análise qualitativa dos artigos. Em
2008 ocorre uma modificação importante: foram criados oito estratos
(A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C),
mas, principalmente, foi abolida a
distinção entre revistas nacionais e
estrangeiras. Isso agravou em muito
a anglofilia e tornou cada vez mais
distante a análise qualitativa dos
artigos, soterrada por uma análise
quantitativa pelos índices de citação
das revistas, agora postas todas em
um mesmo saco. O novo sistema
corria o risco de asfixiar a produção nacional, como assinalou Herton Escobar em um artigo publicado
no Estadão de 6/7/2009, acompanhado da resposta de Jorge Guimarães, então presidente da Capes:
“estão reclamando deles mesmos”,

pois alegava, como ainda hoje é o
mantra, que foi a própria comunidade quem decidiu que fosse assim. E,
para arrematar, Adalberto Luís Val
(INPA) acrescentava: “é melhor ter
um trabalho de alto impacto do que
cem artigos pequenos que ninguém
lê” (Estadão, 6/7/2009). A afirmação
é um truísmo, mas resta saber o que
é isso, ter alto impacto, bem como a
quem se visa com este “ninguém lê”.
Voltemos, porém, ao nosso pequeno jardim, o da Filosofia. O
que ocorreu de mais importante
em 2008 para nós, que não dependemos diretamente dos fatores de
impacto nem dos problemas econômicos ligados a eles como ocorre
em outras áreas (sobre isso falaremos mais adiante), foi que, contrariamente à cultura que se havia
estabelecido a respeito das revistas
nacionais com base na análise qualitativa dos artigos, aferida em última
instância pelo reconhecimento que
estes artigos gozavam entre uma
comunidade acadêmica erudita,
por certo não muito numerosa, mas
de forte influência e ascendência
nos meios acadêmicos brasileiros,
passou a vigorar uma análise cega das revistas, meramente formal
e quantitativa, em detrimento do
exame dos artigos e de sua qualidade. Como ocorreu isso? Porque a
comissão da época desta mudança,
precisando estabelecer os critérios
para o novo modo de hierarquizar

as revistas, recorreu aos critérios
propostos pela base SciELO para a
admissão de revistas em sua base.
Convém deixar bem claro que a
base SciELO teve um enorme efeito benéfico na divulgação da ciência brasileira, pois forneceu uma
base de dados sólida e exigente que
fez com que o impacto da produção
nacional aumentasse consideravelmente no contexto internacional.
Uma revista, para pertencer a esta
base, deve necessariamente satisfazer critérios formais e quantitativos: ter uma dada periodicidade
(não ser anual, por exemplo), publicar um mínimo de artigos por
ano, evitar endogenia, promover
ao máximo a publicação de textos
em inglês e outros critérios afins.
Contudo, esses critérios são condição necessária, mas não suficiente,
pois, uma vez satisfeitos, a revista
postulante passa por uma criteriosa
análise qualitativa de seus artigos,
por meio de sua leitura por pareceristas ad hoc. A SciELO corrige assim o viés meramente quantitativo
e formal. Ora, a Filosofia copiou os
critérios quantitativos e formais da
base SciELO, mas deixou de lado a
segunda parte, a análise qualitativa
dos artigos, ficando com o que era
somente a condição necessária, mas
não suficiente, para uma revista pertencer à base SciELO. Mais ainda:
a base SciELO fornece um potente
instrumento de divulgação e, por

Contrariamente à cultura estabelecida quanto às revistas nacionais, baseada na
análise qualitativa dos artigos, passou a vigorar uma análise cega das revistas,
meramente formal e quantitativa, em desfavor do exame dos artigos e de sua qualidade
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isso mesmo, pode exigir regras de
formatação e edição de quem quiser beneficiar-se de sua plataforma,
o que de fato faz com estes dados
puramente quantitativos. Ora, a Capes avalia as revistas existentes nas
mais diferentes plataformas; sua
função é outra! Não cabe à Capes
determinar como uma revista deve
ser editada, qual sua periodicidade,
quantos artigos, em que língua etc.:
isso é decisão do editor de cada revista. O que cabe à Capes é avaliar
o resultado das decisões que tomaram os editores para cada revista.
Porém, com a decisão equivocada
da Comissão de Filosofia, a própria
comunidade — no jargão recorrente — permitiu que a Comissão passasse a ditar regras, a dizer como
os editores deviam comportar-se e,
deste modo, passou a hierarquizar
as revistas conforme obedeciam (ou
não) suas regras formais e quantitativas. Revistas tradicionais, antes
altamente bem consideradas, que
apostavam na constituição de um
público erudito em língua brasileira viram-se prejudicadas. Revistas
que tinham periodicidade anual foram desqualificadas. Revistas que
apostavam em um número pequeno
de artigos, mas de alta qualidade,
foram hostilizadas. Pior ainda: um
número crescente de revistas, novas
ou antigas, que não desfrutavam
daquele reconhecimento acadêmico que mencionei antes, passaram a
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se pautar pelos critérios meramente
formais e quantitativos, na expectativa de atingirem as melhores notas
e, deste modo artificial, angariar o
reconhecimento que de outro modo lhes fugia.
As distorções parciais e ocasionais que foram acumulando-se
aguardavam sua canonização. E
isto de fato ocorreu nesta última
avaliação, quando a comissão decidiu aplicar cegamente os claríssimos critérios meramente formais
e quantitativos. A bem da verdade,
com pequenas correções, como a
de diminuir o número de artigos de
18 para 14, propor que 2 resenhas
equivalem a 1 artigo, ou ainda exigir, para o estrato B1, a satisfação
de pelo menos 3 entre 6 critérios
— mas todos formais ou quantitativos (como o de conter palavraschave e sumário, coisa não exigida
para os estratos anteriores, para
dar um exemplo tão esclarecedor
quanto estarrecedor), sem nenhuma preocupação com a qualidade
dos textos. O Império dos Metadados das revistas enfim substituiu o
lento, mas fecundo Mundo da Leitura dos artigos. Resultado: a distorção ocasional virou generalizada.
As expectativas de quem seguiu tais
critérios foram sublimadas; porém,
a produção nacional de qualidade ou bem foi rebaixada, ou bem
perdeu visibilidade diante de tanta
barafunda. Brave new world!

II. Como sair do buraco?
A situação exige uma resposta
coerente e segura, pois o que está em jogo é nossa credibilidade
enquanto comunidade acadêmica,
não a posição desta ou daquela revista. E, convém assinalar, o jogo
se joga em vários níveis. Com efeito, pode-se observar que a política
intransigente dos índices de citação, controlados pelo ISI e pelo
JCR, atualmente propriedades da
Thomson Reuters, leva não somente a uma dependência da produção
em língua inglesa — e das agendas
que eles estabelecem —, mas também tem claro interesse econômico, pois esses índices provêm de
companhias privadas, cuja lógica
em última instância é o lucro. Isso
é claramente inquietante, pois não
somente estamos fazendo um esforço público e gratuito para promover o conhecimento e a discussão,
como também corremos o risco de
ter de mercantilizar nossa produção
— seja cobrando pelos artigos, seja
dependendo da aceitação em bases
privadas, orientadas pelo lucro, para poder recorrer a fundos públicos
de apoio à publicação.
Voltemos novamente ao nosso
jardim: como sair do buraco em
que nos meteram, ou, na linguagem
de hoje, em que se meteu a própria
comunidade? Passamos a listar aqui
alguns princípios que, a nosso ver,
devem nortear a análise da qualida-

A política intransigente dos índices de citação leva à dependência da produção em
língua inglesa (e das agendas que estabelece), e tem claro interesse econômico, pois esses
índices provêm de companhias privadas, cuja lógica em última instância é o lucro
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de da produção filosófica nacional.
(a) Custa crer, mas é preciso repetir, e várias vezes, que uma revista é boa porque os artigos são bons e
não o contrário. Em última instância, avaliar uma revista consiste em
avaliar seus artigos. Como o número
de artigos e revistas é muito grande, podemos conceber mecanismos
para facilitar essa avaliação, mas
nunca podemos perder de vista que
uma revista é boa porque seus artigos são bons. Isso parece um truísmo, mas não o é, pelo menos não
para aqueles que se espojam nos
metadados.
(b) Editores de revistas e conselhos editoriais equivalem aos autores de livros. A produção filosófica, contrariamente à produção
em outras áreas científicas, é feita
preferencialmente por meio de livros, e artigos são, em grande parte, peças preliminares, balões de
ensaio para os livros. O editor está
para a revista assim como o autor
está para o livro. A reputação e o
reconhecimento deles por parte da
comunidade deve fazer parte de
uma análise qualitativa.
(c) A integridade do processo de
seleção de artigos deve igualmente
fazer parte da avaliação da qualidade de uma revista, caso esta não
possa ser medida diretamente pela
qualidade dos artigos que publica.
Mas isso já faz parte dos critérios
existentes, exulta o Adorador de
Metadados. Sim e não: nada requer
que seja por blind-review, um mecanismo utilizado em muitas revistas
científicas, mas que não é o único
e talvez não seja o melhor para todas as situações. O importante é
que haja traços desse processo, seja
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pelos próprios autores dos artigos,
que reconhecem espontaneamente
terem sido levados a melhorar seus
argumentos graças a comentários
feitos por pareceristas, seja pela
natural adesão a revistas que, por
proporem sistema de avaliação (seja blind-review, seja pelo editor, seja
por pareceristas ad hoc), tornam-se
úteis não somente para a divulgação dos textos, mas inclusive para
sua confecção.
(d) Podemos constituir um sistema de reconhecimento de uma
revista mediante o exame das menções dos artigos das revistas:
- na bibliografia das teses dos últimos cinco anos dos Programas de
Pós-Graduação;
- na bibliografia dos livros nacionais sobre os quais há certo consenso quanto à qualidade, publicados
nos últimos cinco anos;
- na bibliografia dos livros estrangeiros sobre os quais há igualmente certo consenso quanto à
qualidade, publicados nos últimos
cinco anos.
Esta prática faria as vezes de
um índice de impacto, por certo
caseiro e tupiniquim, mas eficiente
e adequado ao que buscamos aferir. Uma simples vista de olhos a
tais bases bibliográficas nos mostra,
aliás, quão deturpada está a avaliação proposta pelo Qualis Filosofia,
e isso não somente em relação às
revistas nacionais. E esta mesma
vista de olhos nos permite ver que
a deturpação não é ocasional, mas
sistemática e intrínseca ao atual sistema de avaliação.
(e) Igualmente, o envio periódico de livros publicados por grandes
casas editoriais (como OUP, CUP,

De Gruyter ou Vrin) para resenhas
pode funcionar como sinal do reconhecimento destas revistas, pelo
menos quanto a serem bem difundidas e lidas pela comunidade acadêmica, para aquelas que publicam
resenhas. O mercado tem suas próprias virtudes e podemos nos servir
delas para tarefas não mercantis.
É importante ressaltar que estes princípios devem levar a procedimentos que são concorrentes,
isto é, que se ajustam e corrigem
uns aos outros com vistas a gerar
um panorama menos controverso e
certamente não deturpador da verdadeira produção nacional de qualidade. Não há critério único, mas
uma paleta de instrumentos que
nos permitem aquilatar a qualidade das revistas, caso de fato não se
possa aquilatar diretamente a qualidade dos artigos que elas publicam.
Em última instância, toda avaliação
deve ser temperada pelo bom senso
de quem lê de fato os artigos publicados, independentemente destas
pessoas estarem ou não nas comissões de avaliação. Pode ser difícil,
pode ser que tenhamos de inovar,
já que não há práticas bem estabelecidas que permitam apreender a
qualidade de artigos simplesmente
por meio da avaliação de revistas.
Porém, temos de seguir estes princípios, pois, de outro modo, ficaremos com os resultados deturpados
e incentivadores de deturpação das
atuais avaliações. Neste sentido,
pode-se propor ainda: (f) a criação
de listas de leitores qualificados,
que espontaneamente determinam
quais revistas e quais editores retêm
sua confiança quanto à qualidade
do trabalho acadêmico:
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- O CNPq fornece uma lista
muito útil, a dos Pesquisadores I, a
qual reúne um número importante
de pesquisadores em filosofia com
pesquisa reconhecida;
- Podemos recorrer a uma lista
de professores latino-americanos
de reputação, do México ao Chile.
Eles são leitores naturais da língua portuguesa e muitos costumam
consultar revistas brasileiras. Suas atitudes espontâneas quanto às
revistas podem servir de mais um
indicador para sua avaliação;
- Uma lista de professores reputados dos Estados Unidos, Canadá e Europa forneceria, por
respostas espontâneas, mais uma
avaliação que pode nos ensinar
muito sobre como somos vistos
por quem trabalha no meio acadêmico destes países.
Obviamente, nenhuma lista fará uma fotografia irreprochável da
qualidade de nossas revistas, pois
todas têm, em maior ou menor
grau, uma margem de erro. Porém,
a comparação entre estas listas nos
permitirá esboçar o que seria a lista ideal de nossas revistas, pois a
origem das respostas espontâneas
está fundada no conhecimento dos
artigos publicados, e é exatamente
aqui que reside a chave de toda
avaliação bem-sucedida.
Sobretudo, é preciso insistir que
estes princípios não se acrescentam àqueles puramente formais e
quantitativos: eles os substituem.
A função da Capes não é ditar como se deve proceder. Não cabe
a ela decidir se a revista deve ser
semestral, anual ou bienal; se deve publicar 7, 27, 82, 31, 14 ou 18
artigos por ano; se deve apresentar
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sumário em inglês ou palavras-chave (úteis por certo para bases eletrônicas, mas quantas excelentes
revistas dispensam tais artifícios,
assim como os dispensam os mais
recentes algoritmos de busca eletrônica). A função da Capes não
é impor a língua inglesa, sobretudo se, em filosofia, o que queremos constituir é um público erudito em língua nacional. A função
da Capes é — ou deveria ser — a
de avaliar o que de fato produzem
as revistas nacionais, bem como
os artigos que publicamos em revistas fora do país. E isso a comissão Qualis Periódicos em Filosofia poderá fazer se souber aplicar
com bom senso os princípios que
acabamos de delinear, deixando
inteiramente de lado aqueles critérios meramente formais e quantitativos. Muito depende, pois, do
bom senso, e do bom senso não há
regras. Muito depende igualmente
que os atuais ocupantes de cargos
de avaliação não se aferrem às suas
posições julgando que, por terem
promovido esta ou aquela reunião,
as decisões estão referendadas pela
comunidade acadêmica. A tal comunidade acadêmica é uma abstração, muito útil por certo, mas o
último lugar para a encontrar é em
alguma sala de reunião administrativa, localizada em um corredor
labiríntico de algum órgão de direção. A real comunidade acadêmica é a comunidade dos leitores e
escritores acadêmicos, espalhados
nas universidades e centros acadêmicos, que discutem e refletem
sobre as teses expostas nos artigos
e que, com base nestas leituras,
reconhecem certas revistas como

ocupando uma posição especial no
mundo acadêmico da edição. Para
estes leitores, o único tribunal da
filosofia é a razão; a ela unicamente se conforma a real comunidade
acadêmica filosófica nacional.
O tom mavórcio empregado
aqui pode ser temperado pelo humor. Basta para isso consultar os
estratos superiores da atual avaliação e pérolas vão ser rapidamente
encontradas. Porém, o riso deve
ceder à seriedade quando nos lembramos que o próximo passo consiste em criar um Qualis Livros. O
livro é — sabemos todos — a peça
fundamental de nossa produção intelectual (em forte contraste com o
que ocorre em outras áreas). E um
livro só pode ser julgado por quem
o lê e argumenta a favor ou contra
suas teses. Não há como julgar o livro pela casa editorial, pela lombada, por sua origem humilde ou espalhafatosa, pela fanfarra com que
é acompanhado ou por dormir por
anos e anos em uma estante até que
um leitor o desperte. Ora, o Qualis
Periódicos avalia hoje os artigos por
meio da avaliação das revistas em
termos meramente quantitativos e
formais. Artigos são a antessala dos
livros em filosofia. É de se temer
que os mesmos critérios, ainda que
edulcorados por estratégias atenuadoras de seus efeitos perversos,
venham a dominar o Qualis Livros.
Se isto ocorrer, o mundo acadêmico da filosofia sofrerá seu definitivo
abalo. É este o temor que nos levou a publicar este texto no intuito
de alertar sobre como, para usar o
mantra dos novos tempos, a própria
comunidade está a poucos passos de
cometer seppuku.
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Pressão,

controle,
olhar voltado ao
mercado. Eis a USP
Paulo Hebmüller
Jornalista

Daniel Garcia

Debate sobre a "Nova CPA" em Encontro de Docentes no CDI em 6/6/16 opõe Reitoria e Adusp

Na USP, a “Nova CPA” e o Estatuto do Docente tendem a apertar cada vez
mais o cerco das exigências do produtivismo acadêmico, juntando-se aos
mecanismos já existentes na instituição, impostos por agências como Capes
e Fapesp ou neles inspirados. Tudo isso se reflete na pressão por aumento de
publicações, na redução dos prazos de conclusão de mestrados e doutorados,
no debate sobre fusão de programas de Pós-Graduação e até no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), destinado à Graduação

124

Revista Adusp
Ainda em fase embrionária, uma
discussão vem sendo levantada no
Departamento de Línguas Modernas
da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH) da USP.
A ideia é fundir os seis Programas
de Pós-Graduação do departamento
num só. Na base da proposta está a
máxima de que “a união faz a força”:
um Programa “maior” e unificado
supostamente seria capaz de gerar
números mais altos, especialmente nos índices de quantificação de
publicações. Esses índices são uma
das principais obsessões do chamado
produtivismo acadêmico — um reino
no qual o aumento quantitativo da
produção científica não guarda relação com sua qualidade ou relevância.
“É um processo que se naturalizou,
se disseminou e hoje é praticamente onipresente. É impossível fazer o
que quer que seja sem que tenhamos
que lidar com alguma demanda de
quantificação”, considera a professora Maria Sílvia Betti, docente no (por
enquanto) Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês. “Tenho a sensação de
que essa proposta vai acabar sendo
implantada”, diz a professora sobre a
ideia de unificação.
O Programa teve um rebaixamento de nota, de 6 para 4, na última avaliação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) — “sem que
a produção tivesse caído e sem que
absolutamente nada tivesse sido
drasticamente alterado”, relata Maria Sílvia. Depois de um mergulho
no labirinto tecnoburocrático dos
relatórios, os docentes chegaram
à conclusão de que a causa do rebaixamento seria a alegada falta de
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Professora Maria Sílvia Betti

Professor Rodrigo Ricupero

produção científica de professores
visitantes que ministraram algumas
disciplinas. Ocorre que a produção
deles não contava para o Programa,
exatamente por se tratar de docentes visitantes. “Até que se entre com
um recurso e se corrija tudo isso,
cria-se uma delonga e geram-se sequelas a perder de vista. Isso é o
exaurimento da forma pensante de
trabalho. Você não pode dizer que
se reconhece nesse trabalho. Não
dessa forma”, continua Maria Sílvia.
O caso, que está longe de ser um
exemplo isolado, ilustra bem como
a preocupação com números e métricas permeia todos os campos da
vida universitária na atualidade. Ao
se pensar, por exemplo, num evento acadêmico voltado à graduação,
logo se vislumbra integrar também
os pós-graduandos (“porque a Capes valoriza bastante isso”, alguém
dirá) e consequentemente alguns
pontinhos serão somados para avaliações futuras. “E o papel pedagógico dessas iniciativas?”, questiona
a professora. “As coordenações, no
melhor espírito de defesa dos Pro-

gramas, passam a ser os agentes
desse grande sistema, sem muita
possibilidade de intervenção”, concorda Rodrigo Ricupero, docente
do Departamento de História da
FFLCH. “O sistema vai ganhando
vida própria”, continua o professor, que cita um caso bizarro na sua
área: chegou-se a discutir a possibilidade de que os docentes e servidores não se debruçassem mais sobre
os relatórios da Capes — tarefa que
seria deixada apenas para análise
dos computadores.
Na definição sugerida por Marcos Barbosa de Oliveira, docente
aposentado pela Faculdade de Educação (FE) da USP e professorcolaborador no programa de pósgraduação em Filosofia na FFLCH,
o produtivismo “designa as formas
de administração do trabalho acadêmico que visam a aumentar a produtividade, mas têm consequências
nefastas, não compensadas por esse
aumento”. Oliveira cita aquelas que
considera as principais consequências desse sistema: deterioração da
qualidade de vida dos docentes-pes-
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quisadores; incompatibilidade com o
exercício da responsabilidade social
na ciência, que pressupõe que o pesquisador tenha tempo e disponibilidade de energia para refletir sobre
o significado social de seu trabalho;
declínio na qualidade da produção;
desvalorização da docência, especialmente no nível da graduação,
que em sua visão se deve à dificuldade de quantificação das atividades
docentes para além do número de
aulas ministradas, pouco variável de
professor para professor; e proliferação de desvios éticos (a propósito,
Professor Marcos Oliveira
vide artigo seu na p.66).
Outra consequência nefasta é a mas não dão conta de tudo”. Rodrigo
erosão da ideia de autoria, com au- Ricupero estende o diagnóstico: “Se
mento do número médio de colabo- um aluno do primeiro ano pleiteia
radores nos artigos publicados em uma bolsa de iniciação científica, a
coautoria. “No ano passado saiu o primeira coisa que a burocracia exige
recordista: um artigo na área de é que ele abra um Currículo Lattes,
Física com 5.154 autores”, aponta mesmo sem ter nada para colocar ali.
Oliveira. Há também o crescimen- É claro que esse aluno já começa a
to da prática de orientadores assi- desenvolver uma obsessão”.
nando artigos de orientandos, mais
De fato, o edital 2016-2017 do
disseminada nas ciências naturais Programa Institucional de Bolsas
e que agora vem ganhando espaço de Iniciação Científica (Pibic) da
também nas ciências sociais e hu- Pró-Reitoria de Pesquisa da USP
manidades.
cria vínculos entre a graduação e
Os tentáculos da quantificação, os critérios produtivistas da Pós ao
das métricas e dos rankings se espa- estabelecer que o orientador do bollham para além da Pós-Graduação. sista deve ter “expressiva produção
Maria Sílvia Betti observa: “A rela- científica, tecnológica ou artísticoção dos alunos de graduação com cultural, divulgada nos principais veo curso já está muito contaminada ículos de comunicação da área nos
pelo produtivismo. Eles se atolam de últimos 5 anos”. O edital apresenta
disciplinas para tentar se formar logo, ainda um quadro para classificação

Professor Luiz Roberto de Britto

do orientador, que pode ser enquadrado nas categorias A, B, C, D e
E a partir de critérios de produtividade individuais (como a apresentação de indicadores de atividade
de pesquisa) e institucionais, como
o conceito Capes do programa do
qual faz parte. Ou seja: até a concessão de bolsas para que os estudantes
façam sua iniciação no mundo da
pesquisa já está contaminada pelo
vírus do produtivismo (o edital está
disponível em http://www.prp.usp.br/
wp-content/uploads/sites/33/2014/04/
Edital-PIBIC-2016_2017.pdf).
A “obsessão”, como define Ricupero, continua nos degraus seguintes
da escada acadêmica: os recém-doutores estão sempre preocupados em
saber se o seu currículo é suficiente para passar nos concursos e, uma
vez aprovados, precisam enfrentar

“Se um aluno do primeiro ano pleiteia uma bolsa de iniciação científica, a primeira
coisa que a burocracia exige é que ele abra um Currículo Lattes. Esse aluno já começa
a desenvolver uma obsessão”, diz Rodrigo Ricupero, da FFLCH
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Professor João Zanetic

Professor Marcos Napolitano

os múltiplos relatórios das comissões
internas da Universidade e das agências de fomento. “Em todas essas instâncias o que vale é a publicação em
periódicos, nos quais o que importa é
o ‘carimbo’ A1, A2 etc. Ninguém avalia a qualidade, que é sempre medida
por inferências. Afinal, quem avalia
os periódicos?” pergunta o docente da FFLCH. “Basta ler as revistas
que se percebe que o critério é muito
duvidoso. Há trabalhos muito bons
em revistas mal-avaliadas e trabalhos
menores em revistas bem-avaliadas”,
diz. Para Ricupero, a noção de que
se pode enquadrar em parâmetros
quantitativos semelhantes áreas do
conhecimento tão distintas “é uma
fantasia”.
Falar sobre a realidade das exigências do produtivismo na Universidade parece ser um convite incô-

modo. A Revista Adusp procurou
coordenadores de comissões de PósGraduação de sete unidades da USP
para saber, por exemplo, qual o prazo máximo para conclusão de mestrado e doutorado nos programas e
para apresentação da qualificação,
além de formular outras questões.
Apenas um coordenador manifestou-se: Luiz Roberto Giorgetti de
Britto, presidente da Comissão de
Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB). De acordo
com Britto, na unidade os prazos
máximos são de 30 meses para mestrado, 60 meses para doutorado e 72
meses para doutorado direto. A qualificação deve ser feita na metade de
cada trajetória. “Em nosso meio, as
publicações são parte imprescindível
dos trabalhos de doutorado e mestrado. Dessa forma, as exigências da

Capes não afetam a nossa postura
acadêmica”, respondeu.
Os representantes da FFLCH,
da Escola Politécnica, do Instituto de Física (IF), do Instituto de
Geociências (IGc), do Instituto de
Matemática e Estatística (IME) e
da FE não se manifestaram, assim
como outros docentes de diversas
unidades procurados pela revista.
Professores entrevistados para esta reportagem deram informações
específicas sobre os programas que
integram em suas unidades. Há casos em que os prazos de conclusão
chegam a 36 meses no mestrado e
60 no doutorado, mas eles parecem
não representar a média da USP.
“Quase todos os programas dão
24 meses para o mestrado, sendo 12
para a qualificação”, diz Guilherme Mongelo, aluno do programa
de doutorado em Arqueologia no
Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) e membro da direção da
Associação de Pós-Graduandos da
Capital (APG-USP Capital). “Isso
é muito complicado porque em um
ano só os alunos têm que fazer todas as disciplinas e ainda entregar
o texto de qualificação. Creio que é
o momento em que ocorre o maior
número de desistências no mestrado”. No doutorado, a maior parte
dos programas impõe o prazo máximo de 48 meses para conclusão, com
qualificação em 24 (leia mais sobre a
APG-USP Capital na p.130).

“Antes não havia essa preocupação em gerar rankings e todas essas doenças. A
competição é uma característica do esporte, faz parte. Mas a universidade não é
um jogo. Ela existe para construir conhecimento”, pondera João Zanetic, do IF
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Professor sênior do Instituto de
Física (IF) da USP, João Zanetic
localiza na década de 1990 o início
da exacerbação na ênfase em pontuações e no que qualifica como
“avaliacionismo”. “Antes não havia
essa preocupação em gerar rankings
e todas essas doenças. Eu chamo de
doenças”, diz. A expressão não vem
por acaso, uma vez que cada vez
mais doenças laborais vêm sendo associadas à atividade docente, tema
que a Revista Adusp já abordou, por
exemplo, na edição 48 (http://www.
adusp.org.br/files/revistas/48/r48a02.
pdf). Para Zanetic, está em vigor um
modelo que estimula a competição
e impõe à academia parâmetros do
mundo empresarial — embora as
universidades não sejam, ao menos
em tese, empresas. “A competição
é uma característica do esporte, faz
parte do jogo. Mas a universidade não é um jogo. Ela existe para
construir conhecimento da melhor
forma possível”, pondera.
Para Marcos Napolitano, professor do Departamento de História
e do Programa de Pós-Graduação
em História Social da FFLCH, sem
dúvida a pressão por publicações,
por incrementos numéricos de relatórios institucionais e o olhar
voltado para a avaliação da Capes
atinge coordenadores e docentes
dos programas. “Há critérios que
são puramente quantitativos para
credenciamento de docentes para
participarem dos programas. Mas é
preciso ter bom senso neste debate,
pois acho que a crítica ao ‘produtivismo’ não deve ser a porta para
desconsiderar o compromisso necessário de publicarmos regularmente os resultados de pesquisa.
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Se o excesso de publicações pode
prejudicar a qualidade dos artigos,
estimulando repetições, autoplágios, textos com comentários gerais,
pesquisas descritivas e sem relevância, por outro lado a falta de pressão também não garantiria artigos
com qualidade acadêmica”, diz. “As
publicações devem espelhar os resultados de pesquisa, e muitas vezes
as condições de pesquisa não são
adequadas.”
Consultor de avaliação da PósGraduação na Capes, Napolitano
defende que é necessário haver
equilíbrio entre avaliações quantitativas e qualitativas. “É preciso
avaliar a qualidade e relevância dos
projetos de pesquisa, o caráter informativo, inovador ou prospectivo dos artigos e livros, a qualidade
das teses e dissertações”, afirma.
Para o professor, medidas como
redução no número de doutores ou
de linhas de pesquisa dos Programas “são inevitáveis e podem ser
traumáticas para o Programa e os
indivíduos envolvidos”. “O importante é operá-las dentro de critérios
transparentes, definidos pelos pares
em colegiados, de preferência locais, acompanhados pelo colegiado
da unidade, onde todos tenham voz
e voto, e onde se compreenda ao
máximo o processo de avaliação.
Cada Programa deve encontrar seu
caminho, sem prejuízo de lutarmos
por mudanças nos critérios e paradigmas de avaliação geral para
que os Programas possam explorar suas peculiaridades, sem buscar
uma uniformização ou se imporem
reformas que não levem em consideração suas características históricas”, completa.

Daniel Garcia

Professor Ciro Correia

Marcos Barbosa de Oliveira ecoa
a necessidade de estender o debate
para além das medidas internas da
USP, porque as pressões do produtivismo estão intimamente ligadas
à distribuição de recursos financeiros das agências de fomento como
Capes, CNPq e Fapesp. “Pouco ou
nada tem sido discutido sobre os critérios de avaliação e sobre as instâncias que avaliam os docentes, principalmente as agências de fomento”,
lembra. Oliveira relata que, em sua
experiência na Pós-Graduação da
FE, as avaliações que causavam mais
insatisfação aos professores eram as
da Capes, não as da USP.
Ainda que sofra intensa influência de instâncias externas, a USP
sabe cultivar suas próprias formulações do aparato conceitual e
ideológico que embasa o produtivismo acadêmico — como exemplifica o seu novo Regimento de
Pós-Graduação, publicado em abril
de 2013. Logo no artigo 1º, à definição tradicional de que “a pósgraduação stricto sensu, voltada
para a geração do conhecimento,
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destina-se à formação de docentes,
pesquisadores e profissionais com
amplo domínio de seu campo do
saber” foi acrescida a “capacidade
de liderança e inovação”. Para João
Zanetic, é uma exigência que não
faz sentido: “A finalidade da pós é
fazer pesquisa, e não formar líderes. Líderes em quê?”, pergunta.
“Imagine se Einstein fosse pensar
na aplicação imediata do que ele
pesquisava”, argumenta.
O movimento da Reitoria que
mais radicaliza os preceitos do
produtivismo, na opinião de Ciro Teixeira Correia, professor do
IGc e por duas vezes presidente
da Adusp, é a gênese da nova Comissão Permanente de Avaliação,
a “Nova CPA”. A Reitoria conseguiu aprovar sua criação, juntamente com um inédito Estatuto do
Docente, em reunião do Conselho
Universitário (Co) no dia 8 de novembro. A “Nova CPA” estabelece,
por exemplo, avaliação compulsória
dos docentes a cada cinco anos, levando em conta principalmente o
seu “projeto acadêmico”. Para Correia, esses regulamentos servem para impor mecanismos de controle e
tutela sobre a atividade docente, estabelecendo parâmetros que ameaçam uma prerrogativa fundamental
do serviço público — a estabilidade,
que impede que o servidor fique à
mercê dos mandos e desmandos do
poder de plantão.
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“Há anos denunciávamos que
a Reitoria estava propondo isso
sem dizer por quê. Agora o motivo
está claro: tornar a Universidade
um lugar que funcione mais para
atender aos interesses do mercado,
recebendo cada vez mais recursos
privados”, diz Correia. “O que será
dado como garantia às empresas
de que o que foi contratado será
executado? A ‘Nova CPA’, que vai
fazer essa adequação. Se isso não
acontecer, o docente sofre processo
administrativo com possibilidade
de exoneração. Agora as coisas casam.”
Correia move processo na Justiça contra a USP por não ter recebido progressão na carreira de
professor associado I para III —
no IGc, é o único docente desse
segmento a ter seu pleito negado
na Comissão Central de Avaliação
para Progressão de Nível na Carreira Docente (CCAD), em 2012
(leia sobre o caso em http://www.
adusp.org.br/index.php/ph/2646tj-sp-rejeita-recurso-de-docentecontra-arbitrariedade). Para o professor, trata-se de um “processo
muito didático”, no qual o aviso
claro é: “não se comporte como o
professor Ciro. Quem se comportar dessa forma será devidamente enquadrado por esses mecanismos”. Na ação, o docente procura
demonstrar que as razões da decisão da CCAD têm origem em per-

seguição política, e não em critérios acadêmicos, uma vez que goza
de bom conceito na Congregação
(que recomendou a progressão) e
nas agências de fomento.
A Revista Adusp teve conhecimento de um caso recente em que
um professor de uma das mais novas unidades da USP sofreu rebaixamento de regime pela Comissão
Especial de Regimes de Trabalho
(CERT) sob a alegação de baixa
produtividade. Trata-se de uma
área nova no ensino superior, ainda
em consolidação, e cuja produção
está muito associada ao mundo das
escolas técnicas, não à esfera acadêmica de papers e congressos. Mas,
para a burocracia uspiana, isso não
importa: a quantificação é feita de
acordo com critérios impostos a outras áreas. Procurado, o docente
preferiu não se manifestar.
A lógica que sustenta o discurso e a prática do produtivismo vai
muito além dos muros da USP e
é perversa sob todos os aspectos,
afirma Ciro Correia. “Se você começa a produzir em série, mesmo
que sua universidade ou o país não
articulem o conhecimento na área,
alguém articula para você. Então
as economias centrais, que filtram
mais e têm mais infraestrutura logística e computacional, ligam os
fragmentos que dão um salto no
conhecimento”, explica. “Fazer isso
as coloca numa posição de prota-

A Reitoria busca atrelar a USP aos interesses do mercado.“O que será dado como
garantia às empresas de que o que foi contratado será executado? A Nova CPA”, nota
Ciro Correia. Do contrário, o docente sofrerá processo e poderá ser exonerado
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gonismo num mundo que depende
cada vez mais desses saltos e de
suas aplicações nos vários campos.
E nós compramos esse modelo de
dependência tranquilamente e de
forma acrítica”.
É temerário — adjetivo adequado aos tempos — utilizar os mesmos critérios do produtivismo para
discutir se, afinal, tanta pressão
redunda de fato nos resultados que
esse modelo busca. Mas mesmo o
jogo jogado nesse campo demonstra que não, a partir de uma ferramenta oferecida pela própria USP.
Na página eletrônica dos sistemas
corporativos da Universidade, a
ferramenta weR_USP representa
em gráficos o número de artigos
e outros itens levados em conta
na produção científica do conjunto dos docentes. O gráfico mostra
que a publicação de artigos atingiu
seu pico por volta de 2011/2012, e
vem caindo paulatinamente desde
então. Já a quantidade de trabalhos apresentados em congressos

internacionais tem queda sensível e constante na última década.
“Menos participação em congressos hoje significa menos publicação
amanhã, menos inserção no mundo

científico, menos um monte de coisas”, comenta Correia. Confrontado, portanto, com suas próprias
métrica e régua, o produtivismo
revela-se um vistoso furo n’água.

Para

pós-graduandos, “a qualidade
perdeu o jogo para a quantidade”

As mudanças institucionais
em andamento na USP vêm
transformando o caráter da
produção científica, abalando o
tripé de ensino, pesquisa e extensão que a caracterizava e
atrelando cada vez mais sua pesquisa a interesses alheios à Universidade. O diagnóstico é feito
por alunos de Pós-Graduação
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que compõem a diretoria da Associação de Pós-Graduandos da
Capital (APG-USP Capital), testemunham a aprovação desses
processos como representantes
discentes nos conselhos centrais
da USP e sentem as suas consequências.
“Há uma diminuição no prazo para conclusão de mestrados

e doutorados, criação de cursos mais técnicos, muitos cursos pagos e especializações”,
aponta Guilherme Mongelo,
doutorando em Arqueologia
no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE). A pressão por
mais produtividade se manifesta,
por exemplo, no desestímulo ao
mestrado e no incentivo ao dou-
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Guilherme Mongelo

torado direto, que gera mais resultados de pesquisa e, portanto,
propicia mais pontos nas avaliações e mais verbas aos programas e unidades. “Dessa forma se
pulam etapas da formação”, diz
Laura Furquim, também doutoranda no MAE. “A produtividade influencia na ‘moral’ dos
programas frente às agências de
fomento. A qualidade perdeu o
jogo para a quantidade”.
A nota conferida pela Capes,
reconhecem os pós-graduandos,
tem um papel importante no
sentido de forçar os Programas a
possuir um determinado padrão
de organização, mas ao mesmo
tempo cumpre um papel nefasto
na exigência, por exemplo, de
um número cada vez maior de
publicações, sem que elas reflitam necessariamente qualidade
acadêmica. “Temos Programas
ótimos com notas baixas e Programas muito ruins do ponto de
vista da qualidade com notas al-

Laura Furquim

tíssimas. E nessa regra, seja para
a Capes ou para a USP, quanto
melhor se adequar ao sistema,
mais dinheiro você vai ganhar.
Vira um círculo vicioso”, afirma
Mongelo.
Margarita Bobadilla, doutoranda na Escola Politécnica,
acredita que nos programas da
unidade “produtividade é uma
questão chave”. “A maioria dos
projetos está voltada ao mercado, às empresas. No caso da
indústria, você não pode ficar
pensando, elucubrando: tem que
cumprir os prazos e produzir”,
diz. A cobrança para publicar é
feita sobre os docentes, mas todos sabem que eles não dão conta de tanto trabalho. Os reflexos,
evidentemente, respingam nos
alunos. “Em outras áreas a verba é cortada porque as próprias
agências não priorizam o que não
consideram que se enquadra nos
padrões economicistas ou que siga uma determinada perspectiva

de desenvolvimento econômico”,
completa Laura Furquim.
Os critérios para concessão
de bolsas são outra fonte grave
de problemas para os pós-graduandos. Sem o subsídio, muitos
alunos concentram-se na conclusão das disciplinas e depois acabam retornando à sua cidade de
origem ou arrumando emprego
em tempo integral. Suas teses e
dissertações são entregues nos
prazos exigidos, mas a sensação
é de que a pesquisa apresenta
resultados abaixo do desejado.
De acordo com os diretores da
APG-USP Capital, muitos problemas burocráticos ou no sistema corporativo da USP levam a
situações como corte de bolsas e
desligamento de alunos. Quando o bolsista estoura o prazo de
conclusão sem ter concluído o
trabalho, é desligado do Programa e obrigado a devolver o valor
recebido.
Para Guilherme Mongelo, a
crise da Universidade “é eminentemente política”. “As coisas são
apresentadas como pacotes fechados e decididas sem discussão”,
diz. “Os problemas que os pósgraduandos vivem, tanto do ponto
de vista do assédio da produtividade quanto desse ambiente cada
vez mais ingrato para a produção
de conhecimento, são decorrentes
da conjuntura nacional, na qual
são determinadas as verbas de
Capes e CNPq, e dos problemas
que a Universidade vive, de caráter muito mais político do que
financeiro”.
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“Está

se instalando uma mentalidade
mercantilista” no mundo acadêmico,
diz Thomaz Wood Júnior

Professor titular da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e colunista
da revista Carta Capital, Thomaz Wood
Júnior foi um dos participantes do debate “Produtivismo acadêmico: origens
e atualidade” (realizado em 3/11/16 no
auditório da História, por iniciativa da
Adusp), tendo como parceiro de mesa
o professor Otaviano Helene, do Instituto de Física da USP.
Nesta entrevista, Wood Júnior
compara o sistema produtivista a uma
linha de montagem industrial, com
metas quantitativas e indicadores de
desempenho. O professor da FGV
avalia que as universidades brasileiras estão cada vez
mais dominadas pelas imposições do produtivismo
acadêmico, que, como define um de seus artigos, pode
ser entendido como “um sistema voltado para a produção científica em massa” e “um tipo de mentalidade

Revista Adusp. Quais seriam as
principais características desse sistema
e as principais consequências na rotina dos docentes e das instituições?
Wood Júnior. O sistema que foi
criado, guardadas as proporções, é
similar a uma linha de montagem
industrial, com metas quantitativas
e indicadores de desempenho. Ele
parece estruturado e “científico”,
mas é anacrônico. É como se essa
linha de montagem estivesse, a todo vapor, fabricando carburadores,
um produto obsoleto, que não tem
mais uso. Então, tem-se um bem
precioso, formado pela elite intelectual e cultural do país, desperdi-
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ou comportamento orientado para o aumento quantitativo da produção científica, em detrimento
da qualidade e relevância”.
Em outro texto, Wood Júnior
associa o produtivismo ao taylorismo, apontando consequências
dramáticas para a produção científica: “Novas gerações de pesquisadores, mestrandos e doutorandos são socializadas segundo
os costumes descritos e dão mais
importância a publicações e suas
recompensas, sejam simbólicas,
sejam pecuniárias, e menos atenção ao conhecimento gerado e sua aplicação em benefício da sociedade. Perdem os abnegados e altruístas,
que deveriam modelar a cultura acadêmica. Ganham
os burocratas e mercantilistas, encaminhadores da ciência para mares desconhecidos”.

çando recursos (sempre escassos)
para fabricar algo sem utilidade. E
a produção segue para estoque, nas
revistas científicas que se multiplicaram, e que ninguém lê. Dentro
dessas fábricas, o que se vê é lamentável: orientadores/as pressionam seus orientandos/as a escrever
artigos, os quais assinam, mesmo
sem ter contribuição substantiva.
Trabalhos de pesquisa são fragmentados de forma a aumentar o número de publicações: a chamada ciência salame. Pesquisadores/as ficam
obsecados por publicar, e passam a
discutir estratégias e buscar atalhos,
alguns eticamente condenáveis. E o

que é pior: está se instalando uma
mentalidade mercantilista, o que
vale são os pontos e metas que permitem ascensão na carreira e, em
alguns casos, maiores ganhos.
Revista Adusp. Quais seriam as
particularidades do caso brasileiro
em relação ao cenário internacional?
Wood Júnior. Posso falar do
campo da Administração, que é relativamente novo, porém já grande e com grande vitalidade. Nos
Estados Unidos, onde o campo é
mais desenvolvido, a academia se
isolou em uma torre de marfim,
pesquisando prioritariamente para ela mesma. Só ascende na car-
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reira quem consegue publicar em
periódicos de alto nível, geralmente acessíveis somente a especialistas. Para uma ciência aplicada, isso
é muito estranho. Presidentes da
Academy of Management, o principal colegiado científico do país, já
denunciaram esse estado das coisas.
E existe muita discussão e diversas
iniciativas para mudar, para tornar
o campo mais relevante para a sociedade e as organizações. Isso não
significa atrelar as instituições de
ensino aos interesses de empresas
privadas, mas tornar as instituições
um agente mais ativo e responsável, capaz de trazer contribuições
para a sociedade. No Reino Unido,
por outro lado, existe uma iniciativa
muito forte para orientar os sistemas de avaliação das universidades pela mensuração do chamado
impacto social do conhecimento.
Ou seja, procura-se medir, e assim
induzir, pesquisas que respondam a
questões sociais relevantes, tais como mobilidade urbana, competitividade, inovação, sustentabilidade,
desigualdade etc. É um grande laboratório, a ser observado. Outros
países têm se engajado em maior ou
menor grau nesse movimento. Parece ser uma grande transição, com
muitos atritos, divergências e ainda
pouca clareza sobre o que virá a seguir. O Brasil, no campo científico
da Administração, parece seguir
com atraso os desenvolvimentos internacionais. Curiosamente, segue
mais os maus exemplos do que as
tendências mais novas.
Revista Adusp. Como enquadrar
em parâmetros quantitativos semelhantes áreas do conhecimento tão
distintas como, digamos, Letras, En-
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genharia Elétrica e Biomedicina?
Wood Júnior. Sabe-se que é necessário criar algumas “réguas”
comuns, mas não há uma receita
simples e fácil. Se o sistema caminha para a padronização, reclamase que as áreas têm peculiaridades
que precisam ser reconhecidas. Se o
sistema caminha para a diversidade,
reclama-se que algumas áreas são
privilegiadas. Penso que estamos
todos aprendendo com acertos e erros. Diante dessa complexidade, arrisco afirmar que é possível definir
alguns direcionadores e parâmetros
comuns, que podem servir a diferentes campos, e complementar em
cada campo com parâmetros e direcionadores mais específicos. Existe
também uma tríade de conceitos
que pode ajudar: direção, ação e resultado. Direção é o norte que um
sistema define. Por exemplo, uma
faculdade de Administração pode
definir que deseja contribuir, com
novos conhecimentos e modelos,
para a melhoria da gestão pública, em transporte e educação. Para
isso, essa mesma faculdade, coletivamente, define algumas ações,
relacionadas a fomentar grupos de
estudos, seminários e publicações.
Com o tempo, surgem resultados,
na forma de publicações científicas
e, também, na forma de contribuições para políticas públicas, artigos
na mídia e participação em grupos de trabalho governamentais.
Aí entra a avaliação, que poderá
prover uma indicação de quanto a
contribuição pretendida está sendo
atingida, e assim ajudar o próprio
sistema a se redirecionar. Em suma,
a avaliação não funciona sozinha
em um sistema de gestão. Ela pre-

cisa estar alinhada com um sentido coletivo de direção, e de ações
convergentes com essa direção. A
avaliação é o que vai informar se
estamos atingimos o que propusemos, se estamos no caminho certo.
Revista Adusp. Há algum indicador positivo no cenário?
Wood Júnior. O que vejo, hoje,
com esperança, são as iniciativas de
fazer pesquisa aplicada, aquela que
parte de um problema ou questão
real e procura gerar um benefício
social. No caso da Administração,
são problemas reais. Por exemplo:
o comportamento predatório de
algumas empresas em relação ao
meio ambiente, a baixa competitividade das empresas exportadoras
brasileiras, ou a baixa qualidade
dos serviços de saúde. Colegas que
se envolvem com essas questões
estabelecem um verdadeiro compromisso de uso do conhecimento
existente para endereçar questões
relevantes, e geram novos conhecimentos, junto com a contribuição
prática. Deixam a torre de marfim
e se integram com comunidades
e com diversos grupos. Isso não é
simples, porque há sempre questões de conflito de interesse. Entretanto, é enfrentando as dificuldades
e os paradoxos que se amadurece.
Enfim, acredito que precisamos dar
menos atenção para metas, indicadores e avaliações e prestar mais
atenção no mundo ao redor, suas
necessidades, e como podemos nos
engajar e ajudar. Isso é especialmente importante nas instituições
de ponta, que podem sinalizar os
novos caminhos para as demais.
(Paulo Hebmüller)
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