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Introdução

Hoje tudo parece indicar que vivemos sob amplo processo de democratização de informações. Apregoa-se pelos quatro cantos do mundo que, graças à globalização e ao avanço da tecnologia, vivemos na “sociedade do conhecimento”, aquela da “geração @”, na qual as qualidades essenciais ao indivíduo são a flexibilidade, a inteligência técnica, a rapidez e a fluidez na busca da informação sempre disponível e, acima de tudo, a capacidade de transformar esse conhecimento em mercadoria de fácil circulação. Essa “comercialização da alma”, na expressão de Robert Kurz (2001), movimento irresistível, se fortalece a cada dia, assumindo a dimensão de um fenômeno abrangente, elevado a uma espécie de culto, a uma verdadeira apologia às liberdades do mercado. 
	A coerência lógica do fenômeno manifesta-se também nos amplos programas educacionais que enfatizam a importância da educação na “sociedade do conhecimento”. Segundo essa orientação, a matriz dos valores, objetivos e conteúdos a serem transmitidos baseia-se na formação de um conjunto de competências, de um “saber-fazer” pragmático que veicula a apropriação do conhecimento à sua imediata transformação em relações de oferta e de demanda. 
Tal visão de mundo é incorporada desde a infância, porém se acentua na formação de nível superior. Nas universidades impõe-se, tanto nas pesquisas como no ensino das várias disciplinas, uma orientação comercial imediata e uma preocupação com aspectos técnicos e úteis das profissões. “Não importa se se trata de lingüística, geologia, física, psicologia ou mesmo filosofia: os estudantes devem ser levados desde o início a considerar tudo o quanto aprendem sob o ponto de vista da venalidade” (KURZ, 2001).
	A compreensão desse fenômeno e sua conseqüente  naturalização podem ser indiciariamente, deduzidas pelo exame detalhado de acontecimentos históricos, notadamente os que se revelam a partir dos últimos anos da década de 1980 e se acentuam nos anos de 1990,  considerados determinantes para a consolidação desse modelo de sociedade. 
Estamos nos referindo à inflexão histórica marcada pela aliança neoliberal de Ronald Reagan (1980) e Margaret Thatcher (1979), pelo desmantelamento da União Soviética, pela queda do muro de Berlim (1989), pelo fortalecimento das redes de informação – que gerou uma mudança drástica no discurso conservador –, pelas revoluções tecnológicas sucessivas que proporcionaram os meios para a disseminação desse espírito de comercialização do conhecimento. 
Nicolau Sevcenko, em artigo publicado na Folha de S. Paulo (4. jun. 2000), oferece importantes contribuições para compreender esses acontecimentos. Afirma, por exemplo, que o ano de 1975 – quando “os circuitos integrados alcançaram o pico de 12 mil componentes” – representa um marco para o fortalecimento da nova era que estava surgindo, na qual, a revolução da microeletrônica assumiu uma aceleração explosiva. A partir dessa data, passamos por algo como dez revoluções tecnológicas no espaço de duas décadas e meia. Esse contexto “fortuito”, na concepção do autor, proporcionou os meios para que Reagan-Thatcher consolidassem a agenda conservadora, minimizando a ação do Estado em favor das grandes corporações e do livre fluxo de capitais, o que contribuiu para enfraquecer a força dos sindicatos, disseminar o desemprego, rebaixar a massa salarial e concentrar a renda. 
O referido autor, analisa, ainda, a expressão desse fenômeno na universidade, indicando os sintomas reveladores desse quadro. Afirma que nessa instituição o que prevalece é o modelo da administração eficiente, capaz de gerar seus próprios recursos, estabelecendo nexos coerentes com as leis do mercado e da corrida tecnológica; a eficácia do seu desempenho, por sua vez, é medida por dados estatísticos, volume de produtividade e visibilidade, todos conversíveis em valores de marketing. Em face desse modelo o professor transforma-se num “híbrido de cientista e corretor de valores”. 
A autonomia universitária passa a significar, então, o gerenciamento empresarial da instituição que introduz e valoriza expressões como “qualidade universitária”, “avaliação universitária” e “flexibilização da universidade”. Marilena Chaui, também num ensaio especial à Folha de S. Paulo (9. maio 1999), refere-se a essa passagem da condição de instituição social da universidade – que busca questionar sua própria existência, sua função e lugar no interior da luta de classes – para a de organização social, “regida pelas idéias de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível”. Essa universidade operacional estrutura-se por normas inteiramente alheias ao conhecimento e à formação intelectual. Fato que, segundo a autora, se torna visível a olho nu com o “aumento insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação de comissões, relatórios, etc”.  
Os documentos dos órgãos governamentais que encaminham as diretrizes para a formação em nível de graduação e de pós-graduação são, na sua maioria, um bom exemplo da suposta “valorização do conhecimento” nessa universidade operacional, produtiva e flexível. Moraes e Torriglia (2000), analisando os critérios que norteiam a definição das prioridades educativas nas políticas de formação docente, notadamente o documento Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Curso de Nível Superior (2000), observam que esta valorização é apenas aparente. O que se propõe, na realidade, é uma desintegração e uma desqualificação do conhecimento e da pesquisa que repercute na formação e na prática docente, as quais, então, passam a ser balizadas pelo imediato de suas necessidades empíricas, correndo sério risco de se autodestruirem num processo endogênico. De acordo com as autoras (2000, p. 56) 

Na medida em que atribui à formação de competências o campo possível de produção do conhecimento, impõe-se não mais a tarefa de explicitar a complexidade da existência empírica, mas inversamente a de realizar empiricamente o processo de formação assumindo assim, acriticamente, a existência empírica como verdade do processo. 


Tal compreensão oferece indicações também para o lugar e o papel da pesquisa na formação universitária. Ora, o que pode ser a pesquisa numa universidade operacional sob a ideologia pós-moderna? Interroga Chaui (1999, p.4): “O que há de ser a pesquisa quando razão, verdade e história são tidas por mitos, o espaço e tempo se tornaram a superfície achatada de sucessão de imagens, pensamento e linguagem se tornaram jogos, constructos contingentes cujo valor é apenas estratégico”? Nessa organização, a pesquisa acaba por restringir-se a uma estratégia de intervenção ou a um levantamento de dados empíricos dos problemas e obstáculos para a consecução de objetivos. 

Pesquisa, ali, não é conhecimento de coisa alguma, mas posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por isso mesmo, numa organização não há tempo para a reflexão, a crítica, o exame de conhecimentos instituídos, sua mudança ou sua superação. Numa organização, a atividade cognitiva não tem como nem por que se realizar (Ibidem, p.4).
	
Se a pesquisa na organização adquire esse caráter é decorrência mais ou menos óbvia que a avaliação dessa atividade deve efetivar-se com base em paradigma do mesmo tipo, ou seja, o do controle da sua produtividade em termos de custo-benefício. Um controle que avalia, enfim, o quê e o quanto foi produzido, com que custos e em quanto tempo.
Talvez esse possa ser um raciocínio pertinente para a compreensão das concepções subjacentes às avaliações definidas pelo governo no âmbito da Política Nacional de Educação, forjada nos anos 90, sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso As políticas educacionais, notadamente as políticas para o ensino superior brasileiro, desencadeadas na década de noventa, têm sido objeto de estudo do grupo de pesquisa do qual participo, denominado “Terrenos de produção do conhecimento e de políticas educacionais”, coordenado pela Profª Maria Célia Marcondes de Moraes  e  pela Profª Olinda Evangelista, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Santa Catarina., particularmente à avaliação da pós-graduação desencadeada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  As fortes exigências que recaíram sobre a pós-graduação são coetâneas de um processo de privatização e de empresariamento do ensino e do progressivo descompromisso do Estado que, sob o pretexto de crise fiscal, vem recuando sistematicamente no financiamento da universidade e do ensino público em geral (Andes/SN, 1996, MORAES, 2002).  
  Observa-se que o paradigma que balizou a avaliação - o modelo, os instrumentos e a forma de sua aplicação - manteve a tradição de centrar-se “nos produtos obtidos; isto é, a ênfase [recaiu] sobre dados objetivos, sobre elementos quantificáveis” (FÁVERO, 1999, p.6). 
Esse processo – que enfatiza o aspecto eminentemente quantitativo da avaliação – tem levantado sérias polêmicas no meio acadêmico, que reconhece a importância da avaliação, mas rejeita o engessamento das imposições quantitativas do paradigma. De acordo com MORAES et al (2003):

O que se divisa são professores e professoras com feição de agentes da pesquisa e da extensão – agora concebidas como oferta de serviços a preços de mercado –, buscando recursos alternativos à sua sobrevivência mas, ao mesmo tempo, submetendo-se a critérios que lhes são estranhos e francamente desfavoráveis. A universidade, por seu lado, sujeita aos mesmos critérios de valorização imediata, assume progressivamente o papel de agenciadora de tais projetos e informações produzidas que, espera-se, sejam digeríveis e assimiladas rapidamente pela sociabilidade predominante.

Como se vê, tudo leva a crer que, nessa “sociedade do conhecimento”, práticas de ensino e de pesquisa que almejem a compreensão da lógica interna dos fenômenos sociais, sua totalidade e síntese, são, no mínimo, anacrônicas. Do conhecimento – tão festejado e anunciado – importa seus conteúdos mais superficiais, úteis e imediatamente disponíveis para o consumo, um tipo de fast-food gnosiológico. Nesse imenso “supermercado” de idéias, as possibilidades de críticas, de debates e de compreensão das relações que engendram a sociedade são drasticamente diminuídas e os sujeitos, bem como o agir humano, são imobilizados. Afinal, pode-se interrogar, de que conhecimento e de que sociedade se  trata, uma vez que o conhecimento sistemático é ininteligível se não suscitar em seu desenvolvimento questões relativas à natureza de seu objeto e de si próprio? Essa indagação, do ponto de vista de Duayer et al. (2000), é determinante na distinção entre “ciência e técnica, entre conhecimento científico e conhecimento técnico-operatório”. 

A “reconfiguração do conhecimento” nas políticas de pós-graduação: seus movimentos e suas manifestações contraditórias

Que conseqüências acarreta para a universidade uma mudança de paradigma na direção aqui delineada? Que benefícios poderiam advir do descompromisso social e ético de parte substantiva da pesquisa produzida no país e da redução dos projetos de extensão à mera prestação de serviços? “Se por pesquisa, como lembra Chauí (1999) ‘entendermos uma ação civilizatória contra a barbárie social e política’, então a política para o ensino superior, no Brasil, ao submeter-se aos critérios de valorização imediata oriundos dos ditames do mercado, condena a universidade ao esvaziamento de sua função social mais precisa”.  
A observância aos critérios oriundos do mercado estão ancoradas em recomendações do Banco Mundial que, marcadamente nos anos 90, vêm definindo as diretrizes para a estrutura e o funcionamento do ensino superior no Brasil, principalmente as que se referem aos mecanismos de financiamento, avaliação e administração. No documento do Banco Mundial no qual são apresentadas as orientações-chave de La Enseñanza Superior – las lecciones derivadas de la experiência (1994, p.72) a crise fiscal é apontada como a principal responsável pela crise no ensino superior e os governos são instados, então, a buscar outras alternativas de financiamento, capazes de garantir a expansão e a qualidade das atividades desenvolvidas pelas instituições responsáveis por tal nível de ensino. Qualidade esta que, revertida em quantidade, deve ser rigorosamente acompanhada por um contrato de gestão, mediante o qual o Estado estabelece metas e critérios de desempenho. 
 Sguissardi (2000, p.14), analisando o referido documento, considera que em muitos países essas recomendações “já se tornaram em grande medida realidade: maior privatização e diferenciação, diversificação de fontes de recursos, redefinição das funções e menor envolvimento do governo com a educação superior, e medidas visando qualidade e eqüidade”. 
Nos dois períodos de governo de Fernando Henrique Cardoso, o cumprimento a essas recomendações evidencia-se nas ações empreendidas com vistas à reforma universitária, nos anos 90, entre as quais duas estratégias foram cruciais para a sua configuração: por um lado, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN - Lei 9394/96), por outro, o uso de dispositivos legais, como decretos leis, medidas provisórias, portarias ministeriais, propostas de emendas constitucionais. 
A LDBEN contribuiu para a diferenciação e desmembramento das atividades de ensino-pesquisa-extensão e para a sua mercantilização, criando os centros de educação superior, institutos, faculdades, escolas superiores, universidades especializadas em campos específicos de saber. De acordo com Silva (1999, p.59), essa definição justifica a idéia central da reforma universitária dos anos 90, evidenciada também nos documentos do MEC (1997) que preconizam que a “instituição de ensino superior deverá redefinir seu caráter e sua vocação, sendo que umas poderão ocupar-se mais com as pesquisas voltadas para o contexto regional, outras para o ensino de graduação e outras, ainda, para fazerem parte das líderes do sistema de pesquisa de ponta em nível nacional – os centros de excelência”.  Organicamente articulada a essa medida, e para sustentá-la, a referida legislação criou as condições para a diversificação de suas fontes de financiamento. O desenvolvimento de pesquisas, pelas instituições com vocação para tal, passa a ser realizado em associação com o setor produtivo público e privado, de modo a produzir benefícios econômicos e sociais para o país.
As diretrizes que orientam a política da pós-graduação brasileira são coetâneas desse processo, tanto que nas diretrizes da LDBEN esse nível de formação articula-se aos demais níveis, bem como às exigências propostas por essa nova legislação. Também, e principalmente, na pós-graduação, o governo propõe que os repasses de recursos sejam atrelados ao número de alunos e à quantidade de sua produção em pesquisa, ou seja, o aporte financeiro é determinado pelo desempenho institucional, cujo controle e avaliação estão sob responsabilidade da CAPES.
 Tal instituição, desde 1976-77, acompanha as atividades nessa área adotando uma sistemática de avaliação cujos critérios passaram por sucessivas alterações, mas que, no entanto, “não atingiram seus princípios, nem superaram questões fundamentais e recorrentes”(FÁVERO, 1999). )  Os objetivos da avaliação, Fávero assinala que pelo menos dois outros objetivos implícitos podem ser acrescentados aos explicitamente declarados pela CAPES: “(a) regular a expansão da pós-graduação, recomendando o apoio aos cursos novos e incorporando-os progressivamente ao sistema de avaliação e acompanhamento; (b) credenciar esses cursos, tornando válidos em plano nacional, os certificados por eles expedidos” (Fávero, 1999, p. 7). que, segundo a agência, mantiveram-se inalterados desde a sua criação, são assim definidos:

a)dotar o país de um eficiente banco de dados sobre o Sistema Nacional de Pós-graduação que permita a caracterização de sua evolução, situação atual e perspectivas de desenvolvimento; b) contribuir para o aprimoramento de cada Programa de pós-graduação, assegurando o parecer de comissão externa; c) estabelecer metas e desafios que expressem os avanços da ciência e da tecnologia de modo a impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG); d) apresentar um ranking dos Programas de pós-graduação e identificar os que atendem os padrões de qualidade exigidos por este nível de ensino e que terão diplomas devidamente vinculados ao MEC; e) oferecer os subsídios necessários para a definição da política de desenvolvimento da pós-graduação e para a fundamentação de decisões sobre as ações de fomento dos órgãos governamentais; f) contribuir para o aumento da eficiência dos Programas de pós-graduação no atendimento de necessidades nacionais e regionais de formação de recursos humanos de alto nível (CAPES, 1998). Cf. home page  da CAPES: www.capes.gov.br

Ao longo dos anos 80 ocorreu a consolidação da sistemática da avaliação, que não somente se aperfeiçoou, como também incorporou a participação efetiva da comunidade acadêmica. No decorrer desse processo houve a discussão de uma proposta alternativa de avaliação, notadamente para a área da Educação, produzida por uma comissão indicada pela ANPEd, que contemplava as dimensões quantitativa e qualitativa da avaliação. No entanto essa proposta não chegou a ser testada. 
 No início dos anos 90, “após constituir-se em fundação e no bojo de uma série de mudanças em sua estrutura e em seu modo de funcionamento” (FÁVERO, 1999), a CAPES elevou  os níveis de exigência e definiu um “perfil de excelência” para os programas de pós-graduação no Brasil. A partir de 1995, adotou uma série de medidas voltadas à análise da situação desses programas, bem como, à informatização do sistema como um todo, com vistas ao desenvolvimento mais preciso de indicadores de produtividade.

Aconteceu, no entanto, que mudanças mais radicais passaram a ser exigidas, nos últimos anos, pela CAPES e pelo CNPq, através de medidas concretas: diminuição do tempo de certificação; redução progressiva da duração das bolsas; proibição de acúmulo da bolsas e salário, a não ser quando o afastamento a justificasse; redefinição do mestrado, com o privilegiamento de doutorado; vinculação de dissertações e teses a projetos institucionais de pesquisa, etc (FÁVERO, 1999, p.21).

As tendências de mudança radical no modelo revelam um alinhamento mais preciso às orientações do Banco Mundial e às políticas do Estado brasileiro, que passam a ser explicitadas com maior clareza e introduzem um novo paradigma de avaliação na pós-graduação, cujos critérios foram já aplicados no biênio 1996/1997, repercutindo seriamente na qualidade dos programas de Pós-Graduação. O processo utilizou como fonte principal de informações um banco de dados – instrumento instituído para o encaminhamento anual pelas pró-reitorias de pós-graduação, por via eletrônica, de informações fornecidas pelos Programas de pós-graduação – cuja ênfase recaía nos aspectos eminentemente quantitativos da avaliação. 
Ocorre que, nesse novo paradigma, há uma inversão “tipicamente ideológica” de valores qualitativos em quantitativos. Então, se a “qualidade” é definida como “competência e excelência” e é medida pela produtividade, logo a avaliação deve ser orientada por três critérios: “quanto uma universidade produz, em quanto tempo produz e qual o custo do que produz. Em outras palavras, os critérios da produtividade são quantidade, tempo, e custo, que definirão os contratos de gestão” (CHAUI, 1999).
Essa valorização do quantitativo como critério de qualidade revela uma tendência do discurso da “sociedade do conhecimento” no qual a produção da ciência justifica-se por sua adequação empírica e por sua utilidade instrumental, interditando, desse modo, qualquer cogitação sobre as condições nas quais esse conhecimento foi produzido. 
O impacto da avaliação referente ao biênio 1996/1997, com a adoção dos novos paradigmas de avaliação, foi devastador para algumas áreas, entre elas a da Educação, e mobilizou seus Programas, bem como a Diretoria, o Fórum de Coordenadores e os participantes da 21ª Reunião Anual da ANPEd, em 1998, que, na ocasião, decidiram pela formação de uma comissão, da qual participaram: Bernadete A. Gatti, Osmar Fávero, Vera Maria F. Candau e Marli André, com o objetivo de analisar o modelo de avaliação utilizado; sugerir alternativas e estabelecer um cronograma de discussão com os programas (GATTI et al., 1999, p.49).
O documento intitulado O modelo de avaliação da CAPES em discussão: documento básico (GATTI et al., 1999) destaca, entre vários aspectos, a necessidade de instaurar um processo diagnóstico e formativo de avaliação, uma flexibilização do modelo, uma avaliação do processo educativo e das condições de infra-estrutura, uma revisão dos indicadores de produção científica, entre outros. Como conclusão, a comissão assume “a  necessidade de um novo modelo de cursos e programas para atender às necessidades atuais”, porém teme que “as últimas mudanças na sistemática tenham caminhado na contramão, arriscando engessar os programas em um modelo único, homogêneo, projetado a partir de experiências muito específicas”. Desse modo, afirma que é preciso refletir, com a participação de todos, sobre os fundamentos políticos do modelo vigente e propõe a alteração de seus pressupostos e processos.
Do mesmo modo, em 1998, no momento em que se discutiam os impactos causados pela divulgação dos resultados da avaliação recém concluída e divulgada pela CAPES, o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) divulga um documento denominado A mudança de critérios da avaliação dos Programas de pós-graduação: subsídios para uma tomada de posição para a Área de Educação. O documento encontra-se publicado como anexo do artigo Reavaliando as avaliações da CAPES, de Osmar Fávero, editado pela ANPEd, em 1999. Nesse documento, o programa questiona a legitimidade do novo modelo implantado e afirma que “para ter validade histórica, esta avaliação necessita apreender as mediações, as diferenças. Não se avaliam da mesma forma processos sociais, culturais, políticos e educativos e processos mecânicos, biológicos, físicos ou da engenharia de produção”. Afinal, avaliação  é “processo que tem que incorporar sujeitos concretos, memória histórica, participação efetiva e mediações de diferentes ordens” (1999, p.25).
Há que se indagar, todavia, o que, efetivamente, esse paradigma tem de novo e que conexões mantém com modelos  já consolidados na história das políticas educacionais? E mais, como docentes e pesquisadores “experimentam” essa situação, “tratam” dessa experiência em sua consciência e agem sobre sua situação determinada?
É indiscutível que setores da pós-graduação brasileira (o da área da Educação, em particular) não permaneceram inerte.  Decorridos alguns anos, “é possível antever que os Programas da área desenvolveram uma consciência e uma crítica qualificada acerca do processo avaliativo”, afirma Moraes (2002) no artigo Avaliação na pós-graduação brasileira: novos paradigmas, antigas controvérsias. Considera que o Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-graduação em Educação da ANPEd, aliado às representações da Educação junto à CAPES, cumpriram importante papel na discussão dos quesitos, dos procedimentos e dos pesos atribuídos, e na apresentação de sugestões, as quais foram incorporadas ao processo de avaliação:

Escrevo este texto ao fim da primeira avaliação continuada da CAPES. Creio ser possível uma análise dos resultados, ainda que preliminar: ao aprofundarem a análise dos requisitos exigidos, os Programas, em sua maioria, apropriaram-se do paradigma, analisaram-no com mais coerência e, nos limites consentidos, aprenderam a manipulá-lo a seu favor. Perceberam, também, ao longo do triênio, como avançar na organização do próprio trabalho, em sua estruturação e reestruturação. Houve aquiescência – muitas vezes a altos custos internos – aos critérios CAPES, mas houve também crescimento e maior profissionalismo na área. Até porque, como assinala Evangelista (1998), o dilema permanece: adequar-se ou morrer!

Assim, não se pode presumir que o mandato da “sociedade do conhecimento” seja de todo legitimado, ou que tais idéias, embora largamente aceitas, sejam incontestáveis. Do contrário, estar-se-á negando a presença ativa de sujeitos que experimentam essas relações determinadas como necessidades, mas, também, como antagonismos e que refletem sobre essa experiência em sua cultura, de maneira diversa. Sujeitos que interpretam suas experiências, reagem em função dessas interpretações e agem, ainda que de modo determinado, sobre o processo que  pretende subjugá-los. 	E assim o fazem porque implícita está a condição humana do conhecimento - uma busca constante de reflexão  dos sujeitos sobre o mundo que os rodeia.  
É mediante a atividade humana, por meio da experiência que professores e professoras produzem novos modos de pensar a comercialização e a desqualificação do ensino e da pesquisa, a insegurança e as péssimas condições de trabalho a que estão submetidos, o desemprego, a pauperização, a vulnerabilidade e a precariedade dos vínculos sociais. Frente a essas experiências, em um processo ativo, velhos sistemas conceituais podem se desfazer e novas problemáticas impor sua presença. 

Palavras finais

Como se pode depreender dessas reflexões o que está -  e sempre esteve - em jogo é a questão da produção do conhecimento. Afinal de contas, desde sempre homens e mulheres trabalham e têm no trabalho a fonte originária também da sua atividade teórica. Além disso, toda sociedade é definida pelo tipo de conhecimento que produz e do qual  dispõe. No entanto, parece espantoso que no discurso da “sociedade do conhecimento” que se consolida com o século 21, veicule-se a idéia de um progresso intelectual, de um novo significado, de uma generalização do conhecimento na sociedade pela sua aplicação econômica, pragmática e instrumental, como se só agora tivessem descoberto o verdadeiro conhecimento. 
	Também causa espanto – ou talvez preocupação - o fato de que, sendo a pós-graduação o locus privilegiado da produção do conhecimento, as formulações conceituais que definem sua política, notadamente a dos anos noventa, estejam tão fortemente ancoradas nos paradigmas da “sociedade do conhecimento”. Por conduzir a uma dramática redução do mundo à experiência sensível e empírica e valorizar os resultados e a mera descrição dos fenômenos, tais paradigmas, não só restringem e anulam o avanço científico concreto, como interditam qualquer análise sobre as condições nas quais esse conhecimento foi produzido. 
Bhaskar (1998) Publicado como Societies. In: ARCHER et al. Critical Realism: Essential Readings. London: Routledge, 1998. Tradução preliminar de Mário Duayer. Niterói: UFF, 2000., denomina essa tendência de realismo empírico Na concepção desse autor as várias escolas de pensamento social – fenomenologia, existencialismo, funcionalismo, estruturalismo, etc. – com algumas variações, podem ser vistas como exemplos destas posições. 
 para quem a ciência só pode consistir da manipulação formalista do empírico e as teorias assim construídas justificam-se por sua adequação empírica e por sua utilidade instrumental. 
	A crítica ao realismo empírico apresentada por Bhaskar (1994) permite estabelecer relação com os principais indicadores propostos para a avaliação nas políticas educacionais e consequentemente para a avaliação da pós-graduação, nos anos noventa. Para ele, o que está pressuposto no realismo empírico é uma ausência em três dimensões: a ausência de “diferenciação, profundidade e futuro aberto”. Desse modo, ao enfatizar aspectos eminentemente quantitativos e os produtos obtidos, a política de avaliação da pós-graduação, nesse período, revela: ausência de diferenciação porque busca homogeneizar as diferentes experiências e processos de produção do conhecimento;  ausência de profundidade porque limita o real ao nível do imediato, suprimindo sua compreensão para além do empírico; ausência do futuro aberto  porque inviabiliza a emergência do novo.
Sabe-se que as aparências do “conhecimento útil” não revelarão sua significação espontaneamente e por si mesmas. É preciso compreender que a significação dessa sociedade e desse conhecimento só pode ser desvendada pelo exercício árduo do embate entre o pensamento e seu material objetivo. “Os fatos estão ali, inscritos no registro histórico, com determinadas propriedades, mas isso não implica, de certo, uma noção de que esses fatos revelam seus significados e relações por si  mesmos, e independentemente dos procedimentos teóricos” (THOMPSON, 1981, p.37).
	Lukács (1990, p. 2) - compartilhando do pensamento crítico apresentado por Bhaskar e Thompson  - afirma que é nos fatos mais simples da vida cotidiana que se situa o ponto de partida para compreender o ser social no seu sentido ontológico. “Cada pensamento, cujas premissas e conclusões perdem este pensamento último, em sua globalidade, em seus resultados finais, não pode senão dissolver-se no subjetivismo”. No entanto, tal pensamento se confronta com o fato de que nessa vida cotidiana  o ser real se apresenta em termos muito deformados. Sabe-se que, em parte, o modo como o fenômeno se mostra em um nível imediato oculta o que lhe é realmente essencial; em parte nós mesmos projetamos no ser determinações que lhe são totalmente estranhas e em parte, ainda, tomamos como sendo o ser verdadeiro os meios que utilizamos para conscientizar-nos de determinados momentos seus.  E salienta: 

É necessário tomar os movimentos da imediaticidade da vida cotidiana, mas ao mesmo tempo ir mais longe para poder colher o ser como genuíno em-si. (...). Somente a referência recíproca desses dois pontos de vista, em aparência contrapostos, tornam possível aproximar-se ao que o ser, enquanto existente, verdadeiramente é ( LUKÁCS,1990, p. 3).    

	Desse modo, observa-se que a “eficácia instrumental” do realismo empírico, pode resultar numa voluntária renúncia ao conhecimento do mundo. Renúncia tão mais perigosa quando aplicada à Educação, pois eqüivale a interditar ao ser humano qualquer cogitação sobre as condições de sua vida, para além da imediaticidade. Nessa perspectiva, as transformações que ocorrem na sociedade serão sempre uma novidade e jamais produto da atividade humana consciente.
Parece paradoxal que a ciência, divulgada como imprescindível nessa “sociedade do conhecimento”, descarte a necessidade da reflexão, da crítica, do enfrentamento com o instituído, da interpretação ou apreensão concreta da realidade. Esse tipo de conhecimento, nos novos tempos, assume tão somente um valor abstrato, pois não se trata mais de apreender a realidade, mas de construí-la intelectualmente, atribuindo à tecnologia poderes ilimitados. 
Assim, como conclui Robert Kurz (2002, p. 4), “uma consciência sem história, voltada para a atemporalidade da ‘inteligência artificial’, tem de perder qualquer orientação. A sociedade do conhecimento, que não conhece nada de si mesma, não tem mais nada a produzir senão sua própria ruína”. 
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