
RESENHA 2 –Manifesto acadêmico: De uma Universidade Ocupada para uma 

Universidade Pública - Halffman W. e Radder H., 2013. 

Aluno: Caio Cesar Faedo de Almeida Disciplina: Oficina de ensino superior 

Professor: Dr. Marcos Sorrentino  Capítulo: p. 6 a 25 

 

O manifesto acadêmico apresentado por Halffman e Radder de 2013 apresenta 

uma crítica muito pertinente ao modelo gestão das universidades holandesas na época de 

sua publicação, críticas extremamente atuais que se aplicam aos modelos de universidade 

ocorrentes no Brasil e na grande maioria das universidades do mundo.  

Para isso, os autores utilizam de algumas analogias sendo a comunidade 

acadêmica descrita como Ovelhas que trabalham para desenvolvimento da universidade, 

e da figura do Lobo representando a gestão descomprometida com a qualidade dos 

resultados, mas sim, com a quantidade dos resultados obtidos. 

O Lobo e Ovelhas 

Os autores descrevem as Ovelhas como os professores, alunos, pesquisadores e 

funcionários que são forçados a seguirem as determinações do Lobo por medo de 

represálias ou até o desligamento da universidade, caso o não atendimento de 

determinados índices de produtividade, convertendo o ensino, extensão e pesquisa em 

atividades rasas (o conhecido “Salami Science”) porque é assim que “a banda toca”.  

O Lobo é uma figura que representa a gestão industrial das universidades, que tem 

como maior objetivo a gestão de custos, quantidade de publicações, quantidade de alunos 

e o atendimento de índices de qualidade, tal qual ocorre nas empresas (principalmente as 

de iniciativa privada), deturpando o papel fundamental da universidade que é a 

transformação de indivíduos em profissionais, desenvolver pesquisas profundas e a longo 

prazo. 

O papel de Lobo pode ser desenvolvido por grupos de administradores de 

formação, sem o conhecimento das áreas técnicas em que estão inseridos, ou pode ser 

formado por um grupo de professores da área administrativa que necessitam ausentar-se 

parcial ou totalmente de suas atividades de ensino e pesquisa.  

No caso de administradores sem conhecimento na área, a gestão tende a ser mais 

mecanicista com uma abordagem intensiva e controladora, reduzindo a efetividade de 

projetos em desenvolvimento a longo prazo, pela necessidade do imediatismo dos índices 

de qualidade. Entretanto, a gestão realizada por professores também apresenta efeitos 

negativos, pois, mesmo que haja o entendimento das necessidades dos programas de 



pesquisa, ocorre a negociação política dentro das instituições e não há a garantia que, 

tomadas as devidas proporções, a distribuição dos recursos seja efetuada de forma justa. 

Esta abordagem industrial das universidades é fomentada pelas agências nacionais 

e internacionais de pesquisa em que os recursos disponíveis são dependentes da 

mensuração do atendimento de índices de “qualidade” e pela prestação de contas, e o 

“pagamento” esperado é o maior número de publicações e de profissionais formados. 

Contudo, quantidade não necessariamente se equivale à qualidade, seja nas pesquisas 

publicadas como nos profissionais formados. Os autores descrevem que o aumento na 

disponibilidade de vagas para alunos causou um decréscimo na qualidade do ensino, e 

este comportamento deve ser esperado na produção científica. 

Uma das ferramentas que os autores apresentam como geralmente utilizadas pelo 

Lobo, é a política de competitividade, entre universidades, departamentos, laboratórios e 

professores, com o pretexto de manutenção da qualidade. A competitividade motiva a 

batalha por recursos e prestígio, como efeito secundário, devido ao maior reconhecimento 

da pesquisa pelos índices de qualidade, o ensino e a extensão são relegados a segundo 

plano. 

Em instituições com recursos suficientes, é comum a contratação de professores 

substitutos super-explorados, seja pela baixa remuneração ou pela elevada carga de 

disciplinas que lhes são impostas, e além destes fatores, o próprio senso de 

responsabilidade com o ensino e com os alunos causa uma grande pressão ao profissional, 

até por não haver garantias para contratação e também pela possibilidade eminente de 

desligamento. 

Já em instituições que não dispõe de recursos suficientes para tal atividade, 

normalmente tem sua extensão e ensino negligenciados em detrimento da pesquisa, pois 

o professor e/ou pesquisador necessitam investir nos eixos que mais trazem “retorno”, o 

principal efeito observável é o desenvolvimento de uma universidade ausente às 

necessidades da comunidade em que está inserida e a formação deficiente dos 

profissionais. 

Estes sistemas de controle de qualidade e auditoria são considerados pelos autores 

como dispendiosos do ponto de vista financeiro e burocrático, não revertendo o 

investimento em resultados palpáveis, o resultado mais facilmente observável é a 

sobrecarga aos professores, pesquisadores, funcionários e alunos destas instituições. 


