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A UNESP aplica a seus docentes um sistema de avaliação de desempenho baseado no 

preenchimento de uma planilha Excel. Um dos notórios equívocos desse sistema é o fato de ele 

servir unicamente à quantificação das atividades docentes, feita com base numa tabela de 

valores numéricos imposta arbitrariamente pela Reitoria. Argumentos sólidos pela supressão 

dessa avaliação docente (AD) já foram levantados pelos professores da UNESP, com base em 

estudos feitos por especialistas.
1
 Eles não serão evocados aqui, pois o objetivo desse artigo é 

responder à questão: quais as motivações reais da UNESP para a adoção desse tipo de AD ? 

Não parece possível responder a essa pergunta sem que se leve em consideração a 

história do ensino universitário brasileiro nos últimos 50 anos. A universidade contemporânea 

tem sua matriz na modernização conservadora empreendida pela ditadura civil-militar, período 

em que se forjaram as políticas públicas de Ciência e Tecnologia (C&T) e Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), aprofundadas posteriormente, de 1990 para cá, com a agenda 

reformista da universidade. Entre as linhas de continuidade daquele passado com os dias atuais, 

a mais importante é o atrelamento das políticas de C&T e de P&D do Estado brasileiro aos 

interesses econômicos determinados fora do espaço universitário. A chamada « modernização » 

foi feita segundo o modelo liberal econômico estadunidense, que preconiza a heteronomia da 

universidade pública por meio da diminuição sistemática dos recursos a ela destinados, com 

vistas a seu autofinanciamento, medidas que, a médio ou longo prazo, devem levar à 

privatização do ensino universitário. A « modernização » provocou mudanças institucionais 

profundas, que resultaram no que Marilena Chauí denominou de « universidade operacional » : 

uma universidade cuja função social se estreitou e que, de formadora, passou a cumprir um 

papel vinculado às demandas do capital e do mercado profissional. Tendo incorporado o modelo 

organizacional estadunidense, essa universidade passou a ser regida – como uma empresa – por 

contratos de gestão e avaliada por índices de produtividade. A análise dos decretos, leis e 

convênios que contam a história recente da educação de nível superior no Brasil permite 

compreender que a obsessão quantitativa que assola hoje o sistema universitário público 

brasileiro é fruto desse processo histórico. 

Trata-se, pois, de uma realidade nacional, mas o caso da UNESP constitui um 

paroxismo : dentre todas as universidades públicas, é a única a ter adotado, para a AD, um 

modelo tão caricaturalmente calcado na gestão empresarial, visceralmente ligado à ideologia 

neoliberal. A razão para isso é que os « gestores » – ou melhor, os gerentes da UNESP – 

concebem a universidade pública como uma empresa privada. O próprio termo « gestão », cujo 

uso se banalizou na administração universitária, exprime isso. Esse é um vocábulo que designa 

as técnicas de condução utilizadas no mundo dos negócios e que traz em si uma dimensão 

quantitativa, como se vê pelas expressões « gestão contábil », « controle de gestão », « choque 

                                                             
1 O site da Adunesp disponibiliza mais informações sobre isso. Ver os argumentos contra a planilha, bem 

como outra proposta de avaliação docente em http://www.adunesp.org.br 

http://www.adunesp.org.br/


de gestão », etc. A concepção de universidade pública dos atuais gerentes desta universidade 

está explícita em iniciativas como a criação de uma Escola UNESP de Liderança e Gestão 

(http://edutec.unesp.br/index.php?lang=pt_br&Itemid=384), cujo nome assustador não poderia 

deixar mais clara a confusão – deliberada – entre a verdadeira administração pública e a gestão 

empresarial da universidade pública. O emprego de uma planilha para a AD é fruto da 

importação do modelo empresarial (management) para o campo do ensino e da pesquisa. A 

adoção de uma ferramenta de contagem para avaliar o trabalho dos professores traduz uma 

completa adesão à « cultura de resultados » própria do mundo dos negócios. A planilha nada 

mais é, portanto, que um dos instrumentos de « gestão » utilizados pela UNESP, servindo, 

inclusive, como ameaça para demissões e corte de salários. Ela não avalia o trabalho dos 

professores, pois seu único objetivo é melhorar a « governança » da universidade, por meio do 

controle dos indivíduos (recursos humanos). Apoiada na teoria tecnicista do « capital humano », 

a ambição da planilha é ampliar os ganhos de produtividade gerados pelo « fator humano » no 

processo de produção. 

A aplicação das técnicas de gestão empresarial à vida universitária traz consequências 

graves. Professores de universidades públicas não são empregados do setor privado e não 

podem, nem devem, dar provas de produtividade máxima em suas atividades. Existem na 

UNESP muitos sintomas visíveis de um profundo mal estar, individual e coletivo, decorrente da 

aplicação de um instrumento de gerenciamento empresarial ao trabalho dos professores. Os 

gerentes da UNESP permanecem surdos e mudos quanto a isso, mesmo sabendo que o impacto 

produzido pela contínua pressão por produtividade por eles exercida já vem causando no corpo 

docente, em certos casos, problemas de saúde como estresse e burn out. O questionamento legal 

desse tipo de avaliação parece ser um caminho interessante, por diversas razões, entre outras : a 

UNESP, como empregadora, não tem o direito de avaliar seus professores atribuindo altos 

valores a atividades que sequer estão previstas no contrato de trabalho com eles firmado e que 

preveem – segundo a lógica da gestão empresarial – a obtenção de recursos financeiros externos 

à universidade para o desenvolvimento de suas atividades. 

Outubro de 2014. 

 

http://edutec.unesp.br/index.php?lang=pt_br&Itemid=384

