
Ideias 

Avaliar para moldar 
ARTIGO I Os rankings internacionais de universidades 
não seriam uma das maneiras silenciosas de impor 
um modelo, de privilegiar certas linhas de pesquisa? 
POR VLADIMIR SAFATLE* 

I V E M O S A era em que 
as avaliações educacio
nais são normalmen
te vendidas como mé
todos neutros de des
crição, como fotogra
fias de situações cla

ramente objetivas e não problemáticas. 
Nesse sentido, os que são contra as ava
liações só poderiam, na verdade, querer 
esconder alguma forma de inaptidão ou 
incompetência. Ao menos, é assim que o 
debate é normalmente posto quando se 
discutem as avaliações universitárias. 

Talvez fosse o caso de perguntarmos, 
porém, se uma boa parte da resistência 
de setores universitários a certos regi
mes de avaliação não viria da compreen
são de que avaliar é, muitas vezes, uma 
maneira mais silenciosa de impor um 
modelo. Quando se trata da vida univer
sitária, avaliações que se dizem neutras 
são, muitas vezes, maneiras de privile
giar certos tipos de pesquisa, desquali
ficar outros, decidir sobre como as uni
versidades devem se desenvolver e deci
dir seus critérios de relevância. 

Um exemplo privilegiado desse passe 
de mágica são os chamados rankings in
ternacionais de avaliação universitária. 
Por meio de tais rankings, vende-se a 
possibilidade de sabermos quais seriam 
as melhores universidades do mundo, 
quais seriam os verdadeiros centros de 
excelência. Eles são, muitas vezes, usa
dos por administrações universitárias 
e por instâncias governamentais para 
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Há incrível dispersão 
nos resultados. 
Em um, a Paris VI 
está em 39° lugar. 
Em outro, no 140° 

justificar o destino ou o corte de verbas, 
assim como para justificar intervenções 
na estrutura acadêmica. 

Atualmente, certos universitários per
ceberam algo de errado nesses rankings. 
Não escapou a eles a incrível dispersão de 
seus resultados. De um ranking a outro a 
posição das universidades muda radical
mente. Prova maior da ausência de um 
conjunto claro e realmente estabelecido 
de critérios e métodos. Só para ficar em 
um exemplo referente a dois dos sistemas 
de avaliação mais utilizados na atualida
de. No ranking elaborado pela Universi
dade de Xangai, a Universidade de Paris 
VI aparece em 39° lugar. Já naquele feito 
pela Times Higher Education, a mesma 
universidade está na 140a posição. 

Tal dispersão de resultados não poderia 
ser diferente, pois estes e outros sistemas 
de avaliação não nasceram, como era de 
se esperar, de um debate amplo, constan
te e sempre reversível entre os vários cam
pos de pesquisa que compõem a vida uni
versitária. Eles não foram o resultado de 
discussões, mais do que necessárias, entre 
várias universidades no mundo que pro
curariam expor as características de suas 
tradições de pesquisa. Um dos rankings 
mais usados afirma que consultou 13 mil 
pesquisadores de vários países. Mas seu 
viés já é, de entrada, parcial. Não se trata 
de pesquisadores de todas as áreas e su-
báreas, mas profissionais que vêm, muitas 
vezes, de campos que não são vistos como 
tais por certas tradições universitárias, 
como criminologia ou relações interna
cionais. Isso sem contar a incrível predo
minância de pesquisadores de certas áre
as em detrimento do equilíbrio geral. 

Em larga medida, tais problemas são 
de origem, pois tais rankings foram sinte
tizados por áreas específicas de pesquisa 
(ciências exatas e biológicas) em universi
dades anglo-saxãs e, em um segundo mo
mento, tentou-se impô-los, com alguns 
ajustes, para outras áreas e outros países. 
Não por acaso, nações com forte tradição 
universitária e capacidade de influência, 
como França e Alemanha, estão normal
mente mal posicionadas em tais rankings. 
Isso explica também por que boa parte 
deles avalia medalhas (como a medalha 
Fields) e prêmios que só existem em cer
tas áreas das ciências exatas e biológicas. 
Uma avaliação minimamente séria deve
ria levar em conta critérios de distinção em 
todas as áreas ou não considerar nenhum, 



O Brasil conseguiu 
efetivar a ideia 
de um conhecimento 
com forte capacidade 
de intervenção social 

sob pena de dar mais importância a certas 
áreas em detrimento de outras. 

Quem mais sofreu com isso foram as 
chamadas ciências humanas. Não por
que as ciências humanas (como história, 
filosofia, pedagogia, geografia, teoria li
terária, sociologia, antropologia, psicolo
gia, economia, estudos de mídia e outras) 
seriam "menos científicas" do que a físi
ca ou a biologia ou "menos importantes" 
(dificilmente alguém discutiria a impor
tância de questões próprias às ciências 
humanas como o declínio da autoridade 
paterna e seu impacto na estrutura fa
miliar, a participação de grupos empre
sariais no financiamento do aparato de 
tortura da ditadura brasileira, a influên
cia da publicidade no desenvolvimento 
infantil, a natureza do sofrimento psíqui
co e suas formas de intervenção, o sen
timento de lassidão em relação à demo
cracia parlamentar, a formação do nos
so sistema literário, a natureza da violên
cia urbana e a constituição da moderna 
noção de racionalidade, entre tantos ou
tros). Na verdade, elas têm uma dinâmi
ca de pesquisa e impacto que merece ser 
compreendido em sua especificidade. 

Há um exemplo paradigmático nes
se sentido. Normalmente, tais rankings 

se propõem a avaliar a produção acadê
mica a par t i r do total de artigos publi
cados em revistas indexadas ou a partir 
dos índices de citações a artigos e auto
res. Mas o que um índice de citações re
trata? Poderíamos dizer que um artigo 
é mais citado, circula mais, devido à sua 
qualidade. Isto é, porém, simplesmen
te falso. O maior número de citações 
indica que o ar t igo foi lido por mais 
pessoas e conseguiu inserir-se em uma 
das redes hegemônicas de pesquisa em 
determinado momento. 

Lembremos aqui de duas variáveis que 
interferem diretamente nessa circulação. 
A primeira refere-se à intervenção de for
ças econômicas na pesquisa acadêmica. 
Por exemplo, atualmente, as pesquisas 
em psicologia precisam conviver com a 
forte presença do interesse de grupos eco
nômicos ligados à indústria farmacêutica, 
pois tal indústria sabe dos lucros milioná
rios que novas gerações de antidepressi-
vos e ansiolíticos podem produzir. Por is
so, pesquisas que validem os resultados 
de seus medicamentos, naturalmente, en
tram em um circuito internacional de cir
culação e financiamento estimulado por 
forças não exatamente acadêmicas. 

Mesmo que a intervenção econômi
ca não seja sob a forma de financiamen
to direto, a situação cria uma dissime-
tria perigosa, em que jovens pesquisado
res terão a tendência a não pesquisar se
riamente os limites de uma prática far
macológica que procura se vender co
mo incontestável. Eles não querem o pe
so de lutar contra redes hegemônicas de 
pesquisa, independentemente do fato do 
que elas realmente representam. 

Não é difícil perceber, por outro la
do, que outra variável impor tante pa
ra determinar a circulação de um arti
go é a língua. Um artigo em inglês sem
pre circulará mais que outro escrito em 
uma língua "exótica" como o português, 
mesmo se o primeiro for pior que o se
gundo. Claro que alguém pode pergun
tar: então, por que não escrevemos todos 
nossos artigos em inglês? Podemos fazer 
como os holandeses, os finlandeses e ou
tros, que resolveram esse problema sem 
muita confusão. 

Mas vejam que interessante. Se os nos
sos pesquisadores publicassem suas produ
ções basicamente em revistas acadêmicas 
e em inglês, a universidade ficaria, de uma 
vez por todas, de costas para a sociedade. 
Nossa produção nem sequer seria escrita 



na língua de nossa sociedade, nessa língua 
em que a nossa opinião pública constitui 
seus debates e sua esfera de reflexão. As
sim, a universidade realizaria, de vez, seu 
divórcio, dialogando apenas dentro de seus 
muros. Muros esses que se repetiriam em 
cada país de língua não inglesa. 

A ideia de um conhecimento com forte 
capacidade de intervenção social foi al
go que o Brasil conseguiu efetivar. Inte
lectuais como Celso Furtado, Sérgio Bu-
arque de Hollanda, Darcy Ribeiro e Flo
restan Fernandes foram homens públi
cos capazes de influenciar fortemente a 
opinião pública porque escreviam na lín
gua de seu povo e procuravam expor su
as ideias não apenas por meio de revis
tas acadêmicas, mas de livros compra
dos em qualquer boa livraria e artigos 
de divulgação encontrados em qualquer 
boa revista semanal ou jornal. Devería
mos nos mirar em seus exemplos e pro
curar formar mais intelectuais com tais 
habilidades, em vez de desqualificar sis
tematicamente as condições que permi
tiram tais trabalhos florescerem. 

Boa parte dos rankings internacionais 
nem sequer avalia livros, com sua força 
natural para romper os muros da acade

mia. Ou seja, se você publicou um livro 
em uma editora renomada como a Cam
bridge University Press, depois de anos 
de pesquisa, isso, inacreditavelmente, 
não será levado em conta. Mesmo aqueles 
rankings que avaliam livros avaliam mal, 
dando peso reduzido a eles em compara
ção a um artigo acadêmico. Nada justifica 
tal aberração, já que boas editoras têm co
mitês de leitura de alto nível, como qual
quer revista acadêmica. A única justifica
tiva é: trata-se de impor uma concepção 
de universidade, na qual a capacidade de 
intervenção na vida social não é mais im
portante. Mas a questão é: a quem inte
ressa uma universidade assim? Por que 
deveríamos nos pautar por esse modelo? 

Por fim, outro ponto que classicamen
te aparece nesses rankings é a "interna
cionalização", ponto no qual as universi
dades brasileiras normalmente vão mal. 
Mas, por mais que tal questão seja de fa
to relevante, há distorções profundas na 
maneira que ela é posta. Primeiro, deve
mos ter clareza de que as universidades 
brasileiras nunca terão a porcentagem de 
alunos de graduação estrangeiros que en
contramos em certas universidades eu
ropeias (a USP, por exemplo, tem 2%, en
quanto encontramos universidades bri

tânicas com 30%). Pois tais universida
des precisam desses alunos para sobre
viver, elas simplesmente não têm alunos 
suficientes em seus próprios países. 

Isso está longe de ser o caso de países de 
grande população e extensão continental, 
como o Brasil. Temos um déficit enorme 
de pessoas sem curso superior em nos
so próprio território. Seria um equívo
co brutal deixar de focar tal questão co
mo prioridade. Teremos níveis maiores 
de internacionalização na graduação e na 
pós-graduação. Isso é bom e louvável. As
sim como é bom avaliar a mobilidade in
ternacional de pesquisadores e professo
res, a circulação internacional de alunos 
de doutorado e pós-doutorado. Mas nun
ca teremos uma mobilidade em nível eu
ropeu e nunca teremos a atratividade de 
países que podem compor todo o curso de 
graduação em inglês (porque precisam 
fazer isso simplesmente para sobreviver). 
Mas a questão é: não precisamos disso. 
Difícil é explicar por que uma questão tão 
ligada à característica do funcionamento 
universitário de cada país tem tanto peso 
nos processos de avaliação. • 
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