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RELATOS 
DO BULE OU 
JACARANDÁS 
NO INFERNO

O -
sofo” entre os seus colegas e alunos é 
que lhe toleram algumas coisas que 

são apenas individualidade de Homem Livre, 

é e não vá em modas e hipocrisias só se salva 
se tiver o manto protetor da excentricidade, 
que é uma forma de inimputabilidade. O ar-
quiteto Guilherme tem essa fama. 

Por isso, como sabemos, aquando da maré 
de despedimentos, não hesitaram em atribuir-
-lhe a regência de História da arte, para além 

-
-

te) saber tudo, ou “desembrulhar-se” em tudo... 
E Guilherme até gostou, essa é que é a verdade.

-
nidades.

— Sim, é o próprio. Como vai, meu caro 

-
to tempo...

-

— Sobrevivendo no mundo do cretinismo 
tecnológico... Sobrevivendo. E para isso lhe 

direto ao assunto – até os humanistas se esta-
vam a tornar apressados...

-
ra até me lembro mais das aulas que tive aí, 
de História da Arte. Qualquer dia damos a ca-
deira em conjunto para poupar...

— Não sabia. Parabéns. Sim, qualquer dia 
-

pão, já se está por esse caminho de desuma-

– atalhou o arquitero pressentindo que Segis-
mundo iria dissertar sobre as reformas tec-
nocráticas pelo mundo fora...

— É muito simples e espero que goste do 
que lhe vou propor. Estamos a preparar um 
Dicionário de Defesa da Cultura e da Ciência 
(DDCC). E queríamos que escrevesse alguns 
artigos. O Primeiro seria sobre um assun-

muito aplaudido, no Senado da Universida-
de: Avaliação e Mérito.
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— Parabéns. É para 
já, meu caro. É para já. 
Mande-me por e mail as 
regras de estilo e agora 
mesmo me sento ao com-
putador para o escrever. 
É coisa que tenho ganas 

— Bravo, caríssimo 
Colega. Não pedia tanto. 
Vamos publicar os arti-

chegando no site “Pen-
se você mesmo, que não 
custa nada”, e depois lá 
procuraremos uma edito-
ra para a clássica saída em papel. Se alguém 
pegar no livro...

— Não, mas pelo nome... Combinaremos. 
Muito obrigado. Vou enviar-lhe o e mail.

-
gismundo.

Como que possuído por um génio, Gui-
lherme abriu o computador, colocou a pala-
vra passe (Lass dir Zeit – tudo junto: o que eu 
estou a revelar!) e com um sorriso largo e a 
felicidade dos guerreiros escreveu de um jato 
tal que nem tive coragem de comentar:

AVALIAÇÃO E MÉRITO
Avaliação, Prova Real 

ou apreciar são tão inacreditáveis (um pro-
jeto arquitetónico, quadro, escultura, com-

tese, descoberta química, física, biológica, 
-

-
creto e ponderado observador, mesmo que 
tudo o que saiba e tudo o que sinta lhe di-
gam que aquilo não vale nada, procura não 
ser parcial, nem injusto, nem excessivamen-
te exigente, e vai metendo entre parêntesis 

-
lo não presta, que não pode ser, que seria o 
descalabro... 

Há uma espécie de 

porque o ambiente em 
que surge, institucional, 
deveria requerê-la, pres-
supô-la.  Reserva o ob-
servador ou avaliador a 
sua opinião, chega a du-
vidar dela. Porque a qua-
lidade baixa muito e a 

direta desse abaixamen-
to de nível... O autor de 
obra muito má está hoje 
muito convicto de que é 
um génio, e não aceita 

menos que notas máximas, estando pronto a 

preciso for.
A velha virtude académica da docilitas, 

-
be-se isso no Oriente como no Ocidente) está 
em vias de desaparecer... Porque as institui-

-

(como as de outros mesteres medievais), pas-
saram a ser encaradas como rampas de lan-

-

consiga singrar. Daí também que haja tantos 
plágios e tantos curricula adornados e mes-
mo falseados, para impressionar.  

 Muitos observadores se acabrunham e 
consentem. Mas pode ocorrer que um outro 
observador, embora discreto e prudente, con-
fesse ao primeiro que não aguenta, que não 
tem jeito

-
te nem os mínimos são cumpridos, e que vio-
lentaria a sua consciência se deixasse passar 
uma coisa assim tão horripilante. 

Então o primeiro observador ganha cora-
gem e sente-se confortado na sua opinião. E 
por uma atitude qualquer os três acabarão 
certamente por desmascarar ou reprovar o 
plágio, ou a fraca qualidade, ou o que de al-
gum modo não tem nível. 

Mas e se os três se acanham, se abstêm, se 

irem contra corrente e de serem desmancha-

“O Primeiro seria 
sobre um assunto 
sobre que o ouvi 
dissertar uma 

vez, aliás muito 
aplaudido, no Senado 

da Universidade: 
Avaliação e Mérito.”
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bom um mau aluno, um mau professor, um 
mau autor de tese, um mau pesquisador, um 
mau especialista, um mau diplomado, um 

-

Sim, subiu já demasiado ao ter podido apre-
sentar esse mau trabalho, ao tê-lo publicado, 

bem apto a transmutar qualidades... Pode-se 
ter mil pontos e não valer grande coisa, e vi-

para os curricula”. Há porém quem bata to-
dos em qualidade e quantidade. Esses “são 
perigosos” e devem acautelar as suas costas...

 Nem tudo é preocupante. Como é lindo 
e exaltante ver a euforia coletiva (ainda que 

alta nota alguém que realmente sente mere-
cer pelo seu concreto trabalho de qualidade. 

-
-

to axiológico.
E por isso é que é sempre meritório haver 

-
legialidade. Mas colegialidade mesmo, em 
que cada um se sinta livre para avaliar por 
si...  Sem pessoas que se sintam devedoras ou 

E obviamente tem de se avaliar olhan-
do nos olhos o avaliado, deixando-o carrear 
para a sua causa tudo o que for permitido por 

-
reito de provar o que vale, o que sabe, o que 
trabalhou, ouvindo-o, consultando-o, dialo-
gando. Dando-lhe tempo. O avaliador não é 

pode ser secreto, arcano e muito menos as 
-

nas que as garantias se esfumem por entre 

E tem de se ser imparcial e independente. É 

O papel do presidente desses órgãos cole-
giais pode ser fulcral. Há mil e uma expedien-
tes formais que podem alterar o equilíbrio de 

-
ples poder para determinar a ordem de quem 

fala, pode ser decisivo. Assim como o poder 
de moderar um candidato demasiadamente 
invetivador (coisa raríssima) ou um arguen-
te demasiadamente perturbador do tempo de 
resposta do candidato. O presidente pode usar 
mais ou menos os seus poderes, e usá-los bem 
ou mal, de forma imparcial ou não…

Avaliar é também dar 
sentido ao mundo

-

-
dicado será humilhado e o outro exaltado... 
Uma questão de marketing pessoal, amigos, 

justa de um karma
Um dos principais deveres de quem tem 

algum poder (a qualquer nível) é o de pre-
miar os que merecem e não premiar os que 
não merecem. A todos os níveis. E sempre. 
Sem isso, o mundo perde sentido. Uma das 

-
tribuir para dar sentido ao Mundo, pelo me-

ser dado por outros... Ao menos que o Direi-
to atribua retamente a cada um o que é seu, 
aquilo a que tem direito. Em provas e ava-

-
quer ofício tem de saber mínimo Direito e 
comportar-se com a retidão e imparcialida-

-
mos artistas, literatos, engenheiros, ou médi-

-
gras, e o ser avaliador não é exercício de sub-

Crise do Poder e Declínio 
do Mérito 

No nosso tempo, em grande medida os gran-
des problemas não são discutidos, e cami-
nhamos para o abismo preocupados com o 

chi-
noiseries que distraem do importante. Não 

Temas
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determinamos minimamente, 

Permanentemente nos colocam em es-
-

te apagar de fogos, é a doutrina do choque – 

essas reformas académicas importantíssimas 
por que queimamos dias e viramos noites em 
branco, nada disso resultou em nada, ou deu 

-
las, da boa e tranquila pesquisa… Stress so-
bre stress de produtores para estatísticas, es-
tatística para inglês ver… E o curioso é que 
muitos dos estudantes julgam que o profes-
sor é apenas aquela horita de aula… Desco-
nhecendo todas as corveias que estão antes 
e depois…

-

o que se quiser. Sim, tudo isso, sendo terrível, 
é muito menos terrível quando quem manda 

cidade, numa casa. Por toda a parte, se o po-
der está em boas mãos, podemos muito mais 

-
-
-

mera propaganda... Parecemos decapitados 

todos... Sem 

 Como se sabe, governar vem de 
-
-

mamente manda joga no limite a sua cabe-

-
-

pria face que se pode perder no caso de má 

mais que um rosto, e perde a face. Dirão en-
tão os seus contraditores que não tem vergo-
nha na cara. 

De qualquer modo, o problema ultrapassa 
muito largamente qualquer país em concreto 
e todo o poder político.  

As sociedades que estamos a criar são o 
preciso contrário da meritocracia, por muito 
que se encham discursos e artigos com ela. 

-
mo) e na escola tendendo para hipermercado 

-
mente desconsiderados (e muitos profunda-

-
diáticos enlatados e manipulados ideologica-
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em grande medida por quem não tem valor, 
nem capacidade, nem estudos, nem expe-

-
ca. Assim coloca a questão Ives Gandra da Sil-

-
versitário é uma conquista, mas o mérito dei-
xou de ser o requisito primordial. A diferen-

que têm diploma universitário continuam 
despreparados, embora pensem que isso os 

1

Uma das maiores sortes na vida é admi-
rar quem manda em nós. A todos os níveis. 
Outra grande sorte é não ter quem mande 
em nós. A maior sorte: não ter quem mande 
em si nem mandar em ninguém (já os Gregos 
o sabiam: há uma belíssima metáfora disso 

-
rante a possibilidade de ter de cumprir or-
dens de um chefe. Os criadores normalmen-
te são assim.

Avaliações Institucionais 
e dos Docentes

Estamos numa sociedade que apresenta a 

nada que não seja (pretensamente) avalia-
do. O problema é como e por quem, com que 
objetivos, com que honestidade... Continua 
a ser muito válida e perturbadora a questão 

Poucos sabem que os docentes são a pro-

todo o tipo. As formais e as informais. Há 

que para alguns não contam nada. Desde 

a feitura de artigos, livros, conferências, etc. 
Há, aqui e ali, regras que permitem descon-
siderar quem muito vale, quem muito traba-
lha, etc. Há, agora ou logo, regras que os per-
mitem considerar. E há super-regras e super-
-poderes (e poderosos) que podem desconsi-
derar no seu livre alvedrio de soberanos (os 

-
fessores e estudantes (e professores que são 

-
so saber que existem, e muito. E que, pior ain-

-
sos só virá no julgamento do Além… Hume 

para onde muitos apelam, embora já come-
cem a apelar para a Europa, e, espera-se, um 

Internacional... Contudo, para recorrer e li-

que os docentes, em geral, terão muito pou-
co. Muitos tendem a conformar-se com as in-

inventadas há pouco, e por via de importa-

e desenvolvidos” e normalmente com lógicas 
argentaristas, economicistas, produtivistas 
e pouco preocupados com valores mais pro-

que há hoje (elas não são assim ontologica-
mente) uma lógica totalmente diferente, se 

menos houvesse critérios gerais diferencia-
dos entre ciências duras e moles... Ao menos.  

-
-

tos, liberdades e garantias” e direitos tout 
court libertas docen-
di, e mesmo direitos autorais), em casos limi-
te. Esta questão é delicada e levar-nos-ia mui-
tos longe. Até que ponto se está atendo aos di-

-

de pesquisa, a liberdade de aprender e ensi-
-

famas mediáticas, que são totalmente alheias 
-
-

lebre mediaticamente que o seu malogrado 

mesmo tempo um docente animador que 

1
SILVA MARTINS, Ives 
Gandra da. Uma Breve 
Teoria do Poder. 2.ª ed. 
Revista e ampliada. São 
Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 101.
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divirta estudantes entediados e sem motiva-

até sisudo) que descubra as pólvoras do fu-

-
-
-

nadas nos gabinetes, leva a que a pesquisa e 
-
-
-

em massa de estudos que mais poluem que 
adiantam. E que são normalmente avaliados 
por critérios formalíssimos, que igualmente 
não colocam em questão o essencial: a origi-
nalidade, o contributo para o progresso dos 
estudos, etc..

Apesar de a quantidade aumentar ex-

(já mesmo a quantidade de revistas e livros 
é enorme, embora os livros sejam absurda-
mente preteridos pelas revistas), a qualidade 
tem de decair muito, desde logo pelo volume, 
pelo ritmo, pela confusão e dispersão. Nun-
ca foram tão necessários críticos agudos, re-
senhas de obras realmente esclarecedoras e 
mesmo impiedosas…

todos os anos... A mania da escrita leva mes-
mo os desportistas, artistas plásticos e musi-
cistas  a tornarem-se teóricos das suas artes... 
Não parece bem.

-

de boas equipes naturais (que dão ótimos re-
-

que há séculos que artistas, literatos e juris-
tas (pelo menos) são individualistas, e os que 

-
passe: os que seriam mais criativos sentem-

gostamos de pensar que temos tido muito a 
sorte de muitas coautorias e parcerias muito 
fecundas… Mas une fois n’est pas coutume…

-

-
-

laridade. Apesar de não deixarem de as levar 
a cabo (a pressão do educativamente corre-

-

meramente facultativas e que dão trabalho 
a preencher levam a 
que apenas estudan-
tes muito motivados 

acabem por “votar”... 
Isso falseia tudo.

Perguntar a um es-
tudante do primei-
ro semestre se o pro-
fessor sabe a matéria, 
quando o aluno acaba 
de entrar no curso não 
é evidentemente uma 
pergunta sobre isso, 
mas sobre a seguran-

mise-en-s-
cènes que usa, etc.. No limite, tudo se confun-

realmente a sério, o problema pode tornar-se 
muito grave… Um dia se irá concluir que os 
melhores docentes só anos depois são avalia-

-
tretanto adquiriram distanciamento e matu-
ridade). E se em certos casos há docentes com 
muito valor que conseguem ser populares, tal 
não é dom de todos. Há casos clássicos e até 
anedóticos.

-
-
-

rios países. Em todos os graus existentes…

Concluímos (é um paradoxo interessante) 
que nem todos os professores podem (nem 
devem) ser muito bons. Os professores medío-
cres também têm o seu papel: descansam-nos 

“Poucos sabem que 
os docentes são 

massacrada com 
avaliações de todo o 
tipo. As formais e as 

informais.”
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do stress das aulas com os génios. O grande 
problema é que quando os estudantes não 
entendam o que é uma Universidade nem 
o que lá se vai buscar, parece ser frequente 
que avaliem muito melhor os medíocres que 

-
díocres ensinam pouco, ensinam titubeante-
mente (ou então ditatorialmente), não criam 
complexos nos estudantes (ou criam-nos em 

uma imagem do estudante medíocre promo-
vido… O curioso é que parece que muitos es-

-
seguro e ignorante, como do igualmente ig-
norante mas petulantíssimo e de mão de fer-
ro… Não nos cumpre a nós explicar… Entre o 
gaguejar tímido e confuso e o vociferar insul-

um enorme espetro de tipos de professor que 

-

A questão é que se continuar o laxismo de 
deixar passar toda a gente, e até com boas 

-
tes medíocres, e até maus... A pedagogia em 
si, como arte de transmissão, tem, evidente-
mente, o seu valor. Mas há muitas áreas em 

formas de o comunicar. E só se aprende fa-

-
ver a anatomia da espingarda montando-a e 

desmontando-a em frente ao pelotão, reci-
tando os seus órgãos vitais.

É uma pena que se tenham esquecido al-
gumas formas universitárias menos simples, 

bom professor é o que torna tudo fácil aos es-
2 que 

se recebeu em casa, por pais que achavam 
-

bretudo coisas materiais e guloseimas que fa-

Anda muita gente por aí que parece viciada 
em guloseimas, e nada do que não seja doce 

mesmo isso já enjoou.”
Pousou a caneta e disse: pronto, os edu-

-
-me. Mas é preciso que alguém diga umas 
verdades, quando o rei vai nu.

Como bule educadíssimo, e insuspeito 
de politicamente correto, acho que Guilher-
me estava mesmo maldisposto quando es-
creveu este texto. Alguma coisa que comeu... 
Para mais ele, que é tão querido pelos estu-
dantes e pelos colegas. Que inoportuno, que 

e que escreva algo para o nosso tempo, com-
preendendo que o mundo muda, e além do 
mais algo -
ro ser vendido no leilão depois do seu lincha-
mento. Mesmo só simbólico. Quero a minha 

que lhe passe...
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Por alguma razão existem 
livros que procuram 
inverter a tendência, 
“dando bons conselhos”, 
como DOHERTY, Meghan. 
Como não ser um babaca. 
Guia de etiqueta para o 
cotidiano. trad. port. de 
Edmundo Barreiros. Rio de 
Janeiro: Intrínseca, 2015.


