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“Estamos perdendo a oportunidade de ser a 
melhor universidade do Brasil. Em relevância”

Desprezo ao trabalho coletivo
 A atual avaliação docente vem des-
prezando e desvalorizando o trabalho cole-
tivo, dos grupos de extensão e de pesquisa. 
Um exemplo disso é quando só considera, 
para a progressão na carreira docente, se 
o professor, individualmente, for o coorde-
nador geral dos projetos. Coordenação de 
áreas e ou temáticas dentro de um projeto 
ou programa não são consideradas para a 
progressão. Além de promover flagrantes 
injustiças, esse tipo de procedimento pode 
levar muitos docentes, principalmente os 
mais novos, à busca de uma produção in-
dividual. Estimula a quebra da produção 
coletiva e o carreirismo individualista. 
 Exemplo: posso ser um péssimo 
coordenador de curso (ou diretor, ou pró-
reitor, ou professor)... e daí? Nada aconte-
ce! A planilha induz as pessoas a assumi-
rem cargos para os quais não estão nem 
preparadas nem realmente interessadas. 
Mas precisam pontuar na planilha... 

O papel da CPA
 Não temos propriamente uma CPA 
(Comissão Permanente de Avaliação). Te-
mos ainda uma CPRT (Comissão Perma-
nente de Regime de Trabalho): esse era 
o nome antigo. Mudou-se o nome, mas 
só. Para além da vigia do cumprimento 
do regime de trabalho, a CPA não avalia 
nada ou quase nada. As avaliações de 
cursos de graduação são feitas a cada 
cinco anos, por avaliadores externos, e 
seus resultados parecem ser pouco dis-
cutidos. A última avaliação institucional 

 O professor Maurício Delamaro, da FE de 
Guaratinguetá, considera a avaliação docente um dos principais 

temas em debate na Unesp. Diretor da Adunesp local, membro 
suplente do Conselho Universitário e componente da recém 
criada Comissão Permanente para Valorização da Carreira 
Docente e Incentivos à Atualização dos Conhecimentos, ele 

concedeu uma entrevista ao Jornal Adunesp InForma, na 
qual procura mostrar equívocos do processo atual e convida a 

refletir sobre as causas de nossa avaliação ter se tornado "su-
perficial, burocrática e autoritária".

 Confira um apanhado da entrevista:

disponível no link da CPA é referente ao 
período 2005 a 2009.
 Um princípio básico de qualquer 
avaliação é que as pessoas envolvidas se 
reconheçam na avaliação. Ou seja, que 
contribuam para os critérios e percebam 
o valor do processo avaliatório. Isso não 
vem acontecendo. Um dos motivos é que 
os membros da CPA são todos indicados 
e têm pouca abertura para a discussão ou 
a crítica. Isso é até compreensível se con-
siderarmos que é uma comissão indica-
da unicamente pelo reitor. É preciso que 
haja mudanças profundas na CPA, talvez 
com eleições de seus membros, para que a 
mesma aja de forma mais justa, profunda, 
humanizada. Exemplo desse fechamento 
para a contribuição externa e para a críti-
ca: a desconsideração para com as indica-
ções dos fóruns das grandes áreas.
 Como está a extensão? Como está 
o relacionamento com os egressos para 
sabermos o quanto contribuímos com a 
formação de quadros técnico-intelectuais 
para a sociedade? Como estão distribuídos 
os recursos para laboratórios e práticas 
diversas? Outras dezenas de perguntas do 
tipo formariam um quadro de avaliação... 
mas, pelo atual processo,  parece que nada 
disso importa! Os resultados da avaliação 
deveriam estar orientados para o apren-
dizado, a reflexão e o planejamento. Isso 
também não tem acontecido.

Autoritarismo
 Já dizia o supercitado Paulo Frei-
re que “... o autoritarismo é uma das 
características centrais da educação no 

Brasil, do primeiro grau à universidade”. 
No caso em questão, a função de avaliação 
da universidade não poderia se restringir 
ao julgamento inquisitorial individualiza-
do nem deveria ficar sujeita às limitações 
epistemológicas e ideológicas de algumas 
pessoas, por mais bem intencionadas que 
sejam. Exemplo: a dificuldade em se apre-
sentar recursos a decisões da CPA. Não 
há canais claros para um docente que se 
sente injustiçado na avaliação de seu tra-
balho. Então, quando algum docente sen-
tir-se injustiçado, deverá recorrer unica-
mente à justiça comum? Há um clima de 
medo na Unesp. A “normalização” disso é 
uma das piores coisas que pode acontecer 
em nossa Universidade.

A avaliação que precisamos
 O que precisamos na Unesp não é 
de menos avaliação. Precisamos de mais 
avaliação. Mas uma que mereça este 
nome. Uma avaliação que mereça o nome 
deve partir – e isso é fundamental – da 
ideia de Universidade que queremos. Deve 
partir de um compromisso da instituição 
para com a realidade, o país, a região. A 
avaliação serviria para verificar quan-
to caminhamos e quanto efetuamos esse 
compromisso. Serviria para planejar e re-
planejar os caminhos que trilhamos.
 Uma avaliação de verdade deve 
ser sistêmica. E um sistema, como bem 
se sabe, é composto por subsistemas. O 
subsistema de avaliação 
docente deve ser pensado 
em função do todo; não 
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pode ser exercido de forma 
espúria, no sentido de estar 

desconectado do todo da avaliação. Em 
outras palavras, a instituição deve firmar 
os já citados compromissos com o real e, 
a partir daí, desdobrar o planejamento e a 
avaliação do todo. A partir daí, planejar e 
elaborar a avaliação de seus componentes 
ou subsistemas que são, primeiramente, 
seus cursos, suas unidades universitá-
rias, sua pesquisa, sua extensão, seus 
departamentos. 
 Construir um sistema de avalia-
ção de verdade é ter a ousadia de cons-
truir também um sistema de indicadores 
próprios. Isso seria revolucionário, pois 
não temos sabido construir indicadores 
que correspondam aos nossos anseios e 
aos nossos compromissos históricos para 
com o Brasil. Nos conformamos com in-
dicadores alheios, construídos e pensa-
dos por pessoas e organizações alheias 
à nossa realidade. Temos sucumbido à 
macaqueação. Temos renunciado ao que 
deveria ser nosso dever: crescer em auto-
nomia epistemológica. Uma Comissão de 
Avaliação, neste contexto, deveria estar 
na vanguarda desse dever ser. 

Excelência acadêmica 
e relevância

 Nos órgãos colegiados ou no movi-
mento docente, devemos colocar a ques-
tão: o que vem a ser, afinal, “excelência 
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acadêmica”? A expressão tem servido 
para tudo... ou seja, para quase nada. 
Cada qual pode, hoje, justificar a si pró-
prio ou às suas proposições ou às suas 
imposições em nome dessa “excelência”. 
Se não pactuarmos alguns critérios ou 
parâmetros condizentes com os compro-
missos que firmamos com a realidade 
que nos cerca, não teremos uma base a 
partir da qual construir uma avaliação 
verdadeira.
Ouso uma tímida e conscientemente 
parcial resposta: excelência é diversida-
de! Melhor seria dizer que excelência é 
também diversidade! Assim, devemos ter 
uma avaliação valorizadora das diferen-
tes formas de como os docentes, técnicos 
e alunos engajados no cumprimento das 
funções sociais da Unesp têm produzido 
extensão, pesquisa e ensino. É urgen-
te a tarefa de valorizar todas as formas 
de produção científica, de extensão e de 
ensino, nas diferentes áreas de conheci-
mento. 
 No primeiro escalão da gestão 
da nossa Universidade, ninguém diz o 
quanto os rankings internacionais são 
frágeis, se formos levar em conta a re-
alidade nacional e regional. No entanto, 
essa fragilidade fica escancarada quando 
se traz para a discussão o conceito de re-
levância.
 Excelência acadêmica é, também, 
ser relevante! Claro que relevância não 

pode ser confundida com a medida do 
grau de ineditismo ou de impacto de pu-
blicações definido por variáveis bibliomé-
tricas. Relevância tem a ver com aqueles 
compromissos pactuados com a realida-
de. Isso fica aparente nas palavras do 
professor Antonio Freitas, pró-reitor da 
FGV, quando diz que para algumas uni-
versidades “... é importante levar o ho-
mem à lua, para outras o trabalho mais 
importante pode ser encontrar a cura do 
ebola ou despoluir um rio. A excepciona-
lidade não se mede pela quantidade de 
pesquisas nem pelo valor financeiro. O 
que importa é a relevância.” 

Breve conclusão
 Assim, não estamos nesta situ-
ação bisonha por culpa da CPA. A situ-
ação é fruto de problemas mais profun-
dos e a atuação da CPA é somente um de 
seus múltiplos sintomas. Talvez o mais 
visível. Mas, certamente, não o mais 
grave. Faço eco ao professor José Xai-
des (da FAAC/Bauru), que considerando 
os múltiplos fatores positivos da Unesp, 
diz: “Estamos perdendo a oportunidade 
de ser a melhor universidade do Brasil”. 
Em relevância, acrescento.
 Excelência acadêmica é tam-
bém... o que mais? Precisamos conver-
sar a respeito. Precisamos aprofundar 
esse debate. É urgente.


