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Sobre a lógica da proposta de Planejamento e Avaliação na UNESP e seus efeitos 

imediatos no trabalho docente. 

 

Departamento de Educação da FCT/UNESP – Campus de Presidente Prudente 

 

A proposta de planejamento e avaliação, apresentada pela Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA), datada de 31 de julho de 2017, é longa, minuciosa e 

sistemática, ensejando discussões profundas e extensas em relação à sua lógica, a seus 

princípios, sua arquitetura completa e sua pertinência para orientar o trabalho 

acadêmico da Universidade. O presente texto consiste em uma contribuição do 

departamento de educação da FCT de Presidente Prudente para o debate sobre a 

lógica da proposta, seus princípios enunciados e sua pertinência. Um estudo mais 

minucioso sobre as categorias de avaliação – variáveis e indicadores – não foi 

contemplado, dada a celeridade prevista para a tramitação da proposta apresentada 

pela Reitoria e CPA, o que poderia tornar o presente documento extemporâneo frente 

ao debate necessário para a aprovação de qualquer proposta de avaliação de tamanha 

abrangência, universalidade e de caráter compulsório. No intuito de contribuir para o 

debate sobre avaliação, agradecemos eventuais contribuições e críticas ao texto, 

escrito em tópicos, que apresentamos a seguir. 

 

I. Lógica da avaliação e a questão da qualidade e da quantidade presentes na 

proposta da CPA 

 

1. O objeto e a lógica da avaliação: sobre seu caráter reducionista: 

 

O trabalho docente caracteriza-se por uma série de atividades e itens 

produzidos, que podemos denominar como unidades significativas de nosso trabalho, 

como as aulas, as disciplinas ministradas, as pesquisas, os artigos, os projetos de 

extensão entre outros. No entanto, essas unidades significativas de nosso trabalho não 

são o objeto, por excelência, da avaliação proposta pela CPA, mas apenas a ocorrência 

e intensidade de certas situações assumidas como almejáveis – ainda que derivadas do 
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ensino, da pesquisa e da extensão, expressas em indicadores propostos, esses sim, 

como veremos, as unidades de avaliação do instrumento proposto. 

Assim, se as unidades significativas de nosso trabalho não são objeto da 

avaliação, não precisam, de fato, ser conhecidas. Nenhuma leitura de qualquer 

pesquisa docente será útil para efeitos da avaliação proposta pela CPA, nem o 

acompanhamento de qualquer aula, disciplina, ou projeto de extensão, direta ou 

indiretamente, por meio de seu programa/texto de projeto, relatório, ou relatos de 

alunos ou beneficiários. Ou seja, nenhum conteúdo daquilo que é produzido ao longo 

dos meses e anos precisa ser minimamente conhecido para que a avaliação do 

trabalho docente e do departamento se efetive, dado o caráter da avaliação proposta. 

Em relação à pesquisa que produzimos, nenhuma será analisada a partir de seu 

conteúdo, sua coerência interna, seus graus de profundidade, de dificuldade e de 

trabalho, sua pertinência científica, nem mesmo sua eventual relevância social. 

Ensino, pesquisa e extensão, embora apareçam de forma sistemática e 

recorrente nas tabelas de avaliação a serem preenchidas, só participam da avaliação 

na medida em que se relacionam a certos indicadores constitutivos das variáveis da 

avaliação, portanto, não são avaliados intrinsecamente. Ilustra isso a primeira das 

cinco variáveis obrigatórias: a variável ensino e pesquisa de graduação e pós-

-graduação gera pontos ao professor e ao departamento, em função de: número de 

concluintes em disciplinas, percentual de concluintes de cursos, percentual de 

docentes credenciados em programas avaliados pela CAPES, percentual de alunos em 

estágio no exterior1 e basicamente em nada mais (p. 32 – 33). 

Chama a atenção o fato de que nenhum desses indicadores para a variável 

ensino e pesquisa de graduação e pós-graduação possa dar qualquer pista sobre o 

conteúdo da aula ou da pesquisa, sua relevância, sua organicidade no conjunto do 

curso e da universidade e, especialmente, sobre a qualidade do ensino e da pesquisa 

produzidos. A qualidade – aqui no sentido de par antitético e complementar ao de 

quantidade – não se encontra nas unidades significativas de nosso trabalho, mas em 

outro lugar, como veremos na próxima seção. O que importa é destacar esse caráter 

reducionista da avaliação proposta, segundo o qual nada de nossa produção 

                                                      
1 A apresentação de cada indicador está condensada: O nome e o número completo dos 

indicadores da variável discutida encontram-se nas páginas 32 e 33 do documento da CPA. 
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realmente interessa para ser avaliado, que não seja subsumido e reduzido aos 

indicadores presentes no instrumento avaliativo. Como se isso não bastasse, esses 

indicadores poucas pistas dão no presente instrumento de avaliação sobre o que 

realmente interessa para a compreensão das atividades que desenvolvemos ao longo 

do ano – incluindo os produtos dessa atividade, como a pesquisa, os artigos, e outros 

mais. 

No entanto, cabe destacar que, embora deva gerar muita crítica à proposta 

da CPA o fato de que duas das quatro variáveis primárias propostas para avaliar o 

trabalho docente e do Departamento se refiram a financiamento e à obtenção de 

bolsas, portanto meramente acessórios em relação às atividades para as quais fomos 

contratados, a mera proposta de modificação, acréscimo ou retirada de variáveis e 

seus indicadores não será suficiente para eliminar o caráter reducionista do 

instrumento proposto, porque ele próprio supõe a redução das atividades realizadas 

em variáveis e indicadores, em vez de analisá-las e compreendê-las em profundidade. 

Esse aspecto ficará ainda mais evidente nas próximas seções. Se a afirmação do caráter 

do instrumento estiver correta, cabe refletir se interessa aceitá-lo, reformá-lo ou 

rejeitá-lo. 

 

 

2. O termo “qualitativo” presente no instrumento de avaliação não se refere à 

produção docente, mas às categorias fixas às quais essa produção será reduzida. 

 

No documento, o termo qualitativo está, em geral, ligado aos indicadores 

(ou aquilo que os descreve, os descritores), que são a unidade mínima com base na 

qual se opera a avaliação. Tais indicadores se referem a desafios e metas, e não a uma 

das unidades elucidativas de cada item da produção docente: 

 

Os descritores e enunciados destas variáveis devem corresponder aos 
desafios que temos que enfrentar como problemas a serem resolvidos e/ou 
como avanços que queremos realizar na Unesp, para que o caráter 
qualitativo deles prevaleça sobre o quantitativo (p. 11) 

 

Enquanto o sentido usual de avaliação qualitativa se refere a uma avaliação 

compreensiva e ampla do objeto investigado (envolvendo, por exemplo, seu conteúdo, 
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sua teia argumentativa, sua lógica interna), aqui ocorre o oposto: qualidade é pouco 

mais do que a descrição das categorias às quais as produções docentes serão reduzidas 

e deverão ser conformadas para efeitos de avaliação. 

 
 

3. A unidade avaliativa não é a produção docente, mas as próprias categorias 

(especialmente os indicadores) às quais o trabalho docente deva estar associado. 

 

As categorias (variáveis e indicadores) não estão a serviço da compreensão 

das unidades significativas de nosso trabalho (como as aulas, as disciplinas ministradas, 

as pesquisas, os artigos, os projetos de extensão). Isso porque, em vez de servirem 

como momentos da análise para, ao fim, compreendê-las, tais categorias nunca têm 

uma função preparatória de síntese: elas têm sempre um fim em si mesmas, ainda que 

possam ensejar reflexões diversas. Não são as categorias que estão a serviço da 

compreensão da atividade docente, mas algo próximo do inverso: os itens de nossa 

produção alimentam, quantitativamente, as variáveis qualitativas, que se 

independentizam desses itens de produção. O ensino, a pesquisa e a extensão passam 

a ser algo puramente abstrato, disperso e perdido ao longo das tabelas, enquanto a 

categoria obtenção de financiamento está concentrada e possui um valor ao qual se 

pode reportar e, supostamente, pensar se o trabalho do professor ou do 

Departamento está adequado ou não. 

 

4. Subordinação da qualidade à quantidade 

 

As variáveis e seus indicadores estão sempre associados a valores (quantidades) e 

tanto o professor como o departamento obtêm pontos, se suas ações ou produções puderem 

estar referidas a algum indicador. Já vimos, no entanto, que os indicadores não se referem a 

itens da produção e nem ao seu grau de excelência. A qualidade – sustentada ao menos na 

definição arbitrária de cada um de seus indicadores/descritores –, começa a perder seu 

sentido preciso quando associada a uma variável (mais do que a um único indicador dessa 

variável) e isso porque, como uma variável pode ser constituída por indicadores muito diversos 

e de naturezas muito diversas – como é o caso da primeira variável obrigatória (ensino e 

pesquisa de graduação e pós-graduação), já discutida um pouco acima – é pouco preciso o que 
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o valor obtido em determinada categoria significa (esse valor está associado exatamente a 

quê?), havendo maior ênfase na quantidade do que na qualidade, dado ser essa pouco 

específica ou clara, porque, enquanto associada à quantidade, não mais depende de sua 

própria definição, mas da definição de cada indicador que a compõe e a representa e de uma 

soma razoavelmente arbitrária de coisas diferentes. 

O problema agrava-se quando entra em jogo não mais o resultado dos 

valores de cada variável (constituída a partir dos valores de seus indicadores), mas o 

resultado final da avaliação: o que então significa a soma de valores de categorias tão 

diversas e heterogêneas constituídas, por sua vez, de indicadores muitas vezes 

também bastante heterogêneos entre si? Nesse sentido, a quantidade, que já tinha 

certa preponderância em relação à qualidade, acaba por se tornar independente 

daquela: — O que significam 7 pontos obtidos na variável ensino..., somados a 10 

pontos obtidos na variável financiamento..., somados a 13 pontos obtidos na variável 

bolsas...? A soma é igual a 30 pontos, mas 30 pontos do quê, afinal? 

Assim, o resultado final mais se refere a uma quantidade do que a uma 

qualidade específica. Essa soma, então, não elucida nada em termos qualitativos, 

exceto, talvez, o grau de adesão ou de adequação de certo professor ou departamento 

ao instrumento avaliativo. 

 

5. Da supremacia da quantidade ao produtivismo 

 

Se a avaliação não tem como objeto as unidades significativas de nosso 

trabalho e muito menos sua qualidade (se não aborda seu conteúdo, sua articulação, 

sua lógica interna, seus propósitos, seu grau de excelência, etc.) e se a soma de pontos 

obtidos nas diversas categorias não mede algo muito além da adesão ou adequação do 

professor à proposta avaliativa, então o que o professor e o Departamento produzem 

aos olhos do instrumento avaliativo proposto pela CPA são pontos – ou números –, 

com a lógica de que mais pontos em menos tempo por professor (e também por 

departamento) é o cenário, no fundo, ideal, o que leva ao produtivismo e à busca 

frenética por pontos. 

Nesse modelo, Kant, para ser considerado produtivo, teria que escrever e 

publicar sua colossal Crítica da razão pura em capítulos, em vez de livro único. E, ainda, 
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teria que parar sua obra para tentar uns pontos em financiamento de pesquisa e 

bolsas para alunos. O mesmo valeria para Deleuze, autor contemporâneo, falecido há 

duas décadas, em relação à sua também complexa e colossal obra Diferença e 

repetição. Ou Russel e Whitehead, em sua obra Principia mathematica. 

Assim, é preciso resgatar uma característica intrínseca à atividade 

acadêmica: somos docentes pesquisadores, produtores do conhecimento científico no 

país, não podemos aceitar o tratamento de “tarefeiros” ao qual a proposta nos reduz. 

 

6. A avaliação conforma a produção 

 

Toda a análise precedente aponta para a conclusão de que a avaliação 

proposta pela CPA mais conforma a produção e seu ritmo a metas externas, do que 

compreende a produção efetiva do professor e do departamento, com base em que 

pode ser pensado um adequado planejamento no âmbito de seu Departamento. Para 

o instrumento avaliativo, com a renúncia de avaliar o conteúdo da produção docente e 

a qualidade e as perspectivas dessa produção, o que o professor e o departamento 

estarão produzindo serão pontos. Se eles produzem pontos, as decisões que tomam 

estão propensas a ser influenciadas pelos pontos a serem obtidos e não por resultados 

científicos a serem alcançados, ainda que relevantes, quando esses estão sujeitos a 

gerar poucos pontos. 

 

II. Sobre os princípios defendidos na proposta: autonomia, equidade, comparação, 

transparência e transformação. 

 

1. Princípio da autonomia comprometido 

 

A proposta de avaliação apresentada é geral, vale para toda a UNESP. Assim, se 

aprovada, e para efeito dessa avaliação: 

1ª) Cada Departamento não tem outra escolha senão promover internamente 

esse tipo de avaliação reducionista, alimentando planilhas e expectativas produtivistas. 

Ou seja, não caberá mais ao Departamento definir a lógica e a sistemática de sua 

avaliação. 
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2ª) Também não poderá escolher as variáveis obrigatórias e seus indicadores, 

pois são universais, por definição. No máximo, poderá definir a distribuição de peso 

para cada uma das categorias (variáveis e indicadores). 

3ª) As variáveis optativas e eletivas parecem dar uma certa cota de autonomia 

ao Departamento, mas, além de pequena (seja por alcançarem apenas 40% do total de 

pontos, seja por não fugirem à lógica reducionista da avaliação) tais variáveis e seus 

indicadores não contarão para avaliar o professor – apenas e tão somente o 

Departamento – (p. 22 e p. 26), o que empurra o docente para definir sua produção, 

de forma a alimentar as variáveis obrigatórias, induzindo, na prática, o Departamento 

também a desprezar as variáveis optativas e as variáveis eletivas, sempre que possível. 

4ª) Não há um espaço institucional do Departamento que não seja à margem 

dessa avaliação, para avaliar a efetiva produção de cada docente e que possa analisar 

o conteúdo, a consistência, a pertinência, os graus de dificuldade e de relevância 

científica dos itens produzidos pelos docentes (ainda que com foco em suas principais 

ações e produções). Portanto, esse instrumento afasta o Departamento de uma 

avaliação efetivamente elucidativa da produção de seus docentes e fica muito mais no 

papel de correia de transmissão das formas avaliativas da Reitoria e da CPA, do que 

atuando com autonomia efetiva. 

 

2. Princípio de equidade, em face dos descritores e da lógica do instrumento 

 

A ideia de equidade é a que melhor está contemplada na proposta da CPA. 

Não obstante, fica em parte comprometida tanto pelas categorias de avaliação 

propostas (variáveis e descritores) como pela lógica do instrumento de avaliação: em 

relação às variáveis, duas das quatro variáveis obrigatórias primárias (portanto, 

excluída a quinta delas) referem-se à obtenção de financiamento e bolsas, o que 

claramente favorece os Departamentos mais consolidados e melhor avaliados em 

relação às suas atividades de pós-graduação. Em relação à lógica da proposta, um 

sistema fortemente quantitativo, em que o pouco de qualidade se encontra nas 

próprias categorias (variáveis e descritores) que reduzem a números associados a si as 

unidades significativas e complexas de nossa produção (pesquisas, artigos, disciplinas), 

dá margem para um uso arbitrário dos resultados da avaliação em que a equidade seja 
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totalmente desprezada, valorizando determinados departamentos em detrimento de 

outros, tanto na exigência de metas inalcançáveis para alguns, como em uma muito 

distorcida distribuição de recursos. Não significa, deixamos claro, que a atual gestão 

esteja inclinada a assim proceder ... Mas, uma vez aprovado o instrumento, essa 

brecha fica aberta para toda e qualquer futura gestão. 

  

3. Princípio da comparação 

 

O grande princípio do instrumento avaliativo proposto pela CPA é o da 

comparação. Fortemente lastreado nas variáveis obrigatórias e seus indicadores 

universais, bem como na quantificação que permeia o instrumento, desde o mais 

elementar indicador até a média final obtida pelo docente ou pelo Departamento, tem 

toda a sua construção pensada para o estabelecimento de comparações, com forte 

lastro em aspectos quantitativos. Os quatro âmbitos de avaliação propostos pela CPA 

são, sempre, comparações, mais do que compreensão profunda da atividade 

desenvolvida pelo professor e pelo Departamento, conforme se depreende do exposto 

na página 14 do documento da CPA: 

 

1° autoavaliação (comparação entre o projetado e o efetivado) 

2° avaliação progressiva (situação do professor e do departamento, comparada a 

momentos anteriores, bem como pensada em uma linha de evolução) 

3° avaliação comparada interna (entre departamentos e unidades) 

4° avaliação comparada externa (envolvendo outras universidades, nacionais e 

estrangeiras) 

 

A universalidade das variáveis obrigatórias e seus descritores, bem como a 

extrema matematização do objeto avaliado presente no instrumento, é que permitem 

pensar os diversos níveis de avaliação como, fundamentalmente, comparação, 

variação numérica, diferença numérica. Nem a autoavaliação do Departamento sobre 

sua atividade escapou de ser uma comparação entre números. As avaliações entre 

departamentos também são basicamente comparações entre variáveis idênticas e não 

está inviabilizada pela diferença dos pesos atribuídos pelos departamentos às suas 
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categorias: as planilhas de avaliação podem ser usadas com os valores e simulações 

quaisquer pelos órgãos de controle da universidade e essas comparações entre 

departamentos e unidades – em bases quantitativas e segundo a lógica da avaliação 

aqui discutida – não estão apenas previstas na proposta apresentada, estão nela 

viabilizadas. 

Quanto às variáveis optativas e eletivas, nada contam para a avaliação 

docente, segundo a proposta da CPA (p. 22 e 26), o que desencoraja a produção 

docente mais relacionada a tais categorias, forçando docentes e departamentos a se 

fixarem nas variáveis obrigatórias: essas, ao menos, dão pontos aos docentes. 

Há uma tensão no documento entre o princípio da autonomia e o princípio 

da comparação que, claramente, se resolve a favor desse último: a autonomia do 

departamento, conforme discutido, é inexistente: há, na verdade, uma proposta de 

subserviência desse ao instrumento avaliativo, segundo uma lógica reducionista, a 

serviço de metas da reitoria e da CPA (escancaradas nas variáveis obrigatórias e seus 

descritores). Nesse sentido, comprometendo os demais princípios: 

- princípio da transparência: Transparência em relação a quê? Em relação a 

categorias que pouco elucidam a produção realizada de cada professor e de cada 

departamento? Transparência de uma avaliação que sequer se debruça sobre o 

conteúdo de uma pesquisa para avaliar o trabalho do professor enquanto 

pesquisador? Estamos diante de que tipo de transparência, afinal? 

- princípio da transformação: Transformação para qual direção, se não se busca 

sequer uma elucidação das unidades significativas da produção do professor e do 

departamento, nem se busca conhecer a direção para a qual estão se encaminhando 

as pesquisas de cada docente e de cada departamento? Será que se trata meramente 

de aumento de metas, produtivismo, fetichismo dos pontinhos obtidos aqui e ali? 

Controle institucional do trabalho docente? Um pouco de tudo isso? Nada disso? Não 

está claro. Mesmo a eventual boa intenção da CPA e da atual Reitoria ao apresentar 

essa sistemática de avaliação não impede que gestões futuras façam  uso muito 

inadequado, autoritário, discriminador e produtivista em oposição ao trabalho 

intelectual, à natureza própria desse trabalho, bem como de suas características: o 

instrumento fortemente permite esses usos indesejáveis, até por substituir a 
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elucidação da produção do professor e do departamento pela maquinaria de 

engendramento de metas contidas em cada um dos descritores. 

 

Considerações finais: 

 

O presente texto discute a lógica do instrumento avaliativo proposto pela 

CPA, bem como a questão de estarem ou não os princípios, que supostamente 

norteiam a formulação da proposta de avaliação, efetivamente contemplados no 

instrumento avaliativo. Diante de condições de trabalho que claramente se precarizam 

na UNESP, diante de uma tendência produtivista que tem assolado as universidades 

brasileiras, e de um perigo sempre permanente de controle indevido ou exagerado do 

trabalho de natureza intelectual, – que exige liberdade e tempo disponível para 

formação contínua e produção relevante – a propositura de qualquer avaliação 

docente e do Departamento exige enorme cuidado, análise, tempo para discussão e 

decisão democrática sobre os rumos da avaliação, do nosso trabalho e da 

universidade, nesse difícil momento. 

Conforme analisado no presente documento, a avaliação proposta pela CPA 

está marcada por uma lógica reducionista que dispensa a leitura ou o conhecimento 

efetivo daquilo que o docente produz (por ex. avalia-se a dimensão pesquisa, de forma 

pulverizada e sem que seja necessário ler qualquer pesquisa de qualquer docente!), e 

por uma quantificação de itens (indicadores) que mais expressam metas da reitoria ou 

da CPA do que elucidam a produção docente e do departamento. As categorias fixas e 

universais (variáveis obrigatórias e seus indicadores) e sua quantificação estão a 

serviço de um sistema de comparação entre docentes, departamentos, unidades e 

universidades presentes na lógica dos rankings e na obtenção frenética de pontos, 

sejam lá o que eles signifiquem, dando margem para direcionar o trabalho docente 

para um produtivismo sem fim, eventualmente esterilizando pesquisas e outras 

iniciativas importantes que demandam tempo, mas não estão associadas a pontinhos, 

bem como tornando ainda mais crítica e doentia as condições de trabalho dos 

docentes. 

A Universidade tem entendido trabalho intelectual cada vez mais como 

trabalho e menos como intelectual. O documento avaliativo proposto provavelmente 
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caminha para essa direção. Seria um erro aprová-lo – ou aprovar um substituto dele – 

sem uma profunda e longa reflexão entre os docentes dessa Universidade. O 

pressuposto de que os docentes não querem trabalhar e que os departamentos não 

querem crescer costuma ser um grande erro – e o crescimento da UNESP e de sua 

relevância desde sua fundação só prova isso –, ressalvadas algumas exceções que 

merecem instrumentos e procedimentos específicos, e não universais. 

Qual a proposta alternativa? A primeira delas é a rejeição absoluta da 

avaliação proposta, pela lógica reducionista que contempla e que não poderá ser 

consertada meramente mexendo nas variáveis obrigatórias e em seus indicadores. 

Nesse sentido, entendemos que a rejeição da proposta apresentada não exige o 

compromisso de apresentar imediatamente outra: trata-se de construir 

democraticamente, sem açodamento e em conjunto com todos os departamentos 

uma avaliação que valorize o trabalho docente e sua produção. Sugerimos um caminho 

que articule uma avaliação efetivamente qualitativa – que, de fato, permita a análise e 

elucidação do conteúdo, da qualidade (grau de excelência), da direção e da pertinência 

daquilo que efetivamente é produzido pelo docente (suas pesquisas, artigos, aulas, 

projetos, etc.) – e uma efetiva autonomia do departamento para avaliar seus docentes. 

 

 

Presidente Prudente, 11 de setembro de 2017. 

 

 


