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O tema da mesa, não sei se todas as pessoas aqui presentes estão a par,
uma vez que houve o acréscimo de um subtítulo no título divulgado na
programação, é
. Na programação das mesas de hoje há uma grande proximidade
mesa
, coordenada pelo colega do Peru, Miguel
Giusti. Não tenho ideia de como Miguel Giusti organizou o seu painel, mas no
nosso caso foi acertado que o foco deveria ser o futuro e, portanto, prospectivo,
e não o passado e retrospectivo – daí o acréscimo do subtítulo e a inclusão da
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O dossiê ora publicado provém de um dos Painéis que encerraram o XVII Congresso da Sociedade
Interamericana de Filosofia (SIF), realizado em Salvador, Bahia, no período de 7 a 11 de outubro de
2013. Ocorrido no dia 11, o Painel Filosofia no Brasil – Perspectivas no Ensino, na Pesquisa e na Vida
Pública foi coordenado por mim, Ivan Domingues (UFMG), e contou com a participação dos Profs. Paulo
Margutti Pinto (Apos. UFMG/FAJE), Guido de Almeida (UFRJ), Vinicius Berlendis de Figueiredo (UFPR),
João Carlos Salles (UFBA) e Marilena Chauí (USP). Note-se que o Painel consistiu em duas etapas: 1ª
apresentação por cada um dos painelistas de sua comunicação; 2ª discussão com o público. O dossiê
cobre na integralidade a 1ª etapa, e apenas parcialmente a segunda etapa, devido a problemas técnicos
insanáveis. Em que pese a frustração, é com satisfação que o trago a público, certo de que ao longo dos
anos ele se converterá em referência aos estudiosos, que nele irão encontrar um retrato fiel da situação
e dos desafios da Filosofia no Brasil neste importante período de sua história, merecendo um Painel
especial no tempo simbolicamente forte de encerramento do Congresso. Por fim, ao percorrer o dossiê,
o leitor irá constatar que várias de suas partes conservaram a oralidade das comunicações, bem como o
tom coloquial das discussões, marcando com expressões entre colchetes reações do público: aplausos
etc. Notará também na discussão com o público uma série de interpolações, de minha autoria, para cobrir
as lacunas e reparar as hesitações das falas.
Meus agradecimentos aos colegas que aceitaram o convite e à revista Kriterion por ter aceitado a
publicação do dossiê.
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palavra

ou seja,

A minha função na mesa é coordenar o painel e “animar” os debates. Ao dar
o
tendências, vou me apoiar nos legados históricos, levando em consideração a
brasileira ganhou em escala e densidade, terminando o capítulo da “formação”
de que falava Paulo Arantes no
, na
esteira de Antonio Candido, Caio Prado, Celso Furtado, raymundo Faoro e
Gilberto Freyre, que se ocuparam de coisas parecidas, ao se voltarem para a
formação da literatura brasileira, da economia brasileira, da família colonial
o quadro que se desenhou é o que conhecemos: um país policêntrico, com
espalhando por outros centros, como rio, Minas e rio Grande do Sul, a que
mais recentemente se somaram outros. então, olhando para frente, podemos

Ao lado disso, o lado bonito da coisa, poderemos vaticinar também – a julgar
pela vida que levamos no dia a dia nos quatro cantos do país – o seu lado feio,
cada um de nós passando mais tempo administrando as carreiras e fazendo
das aventuras do lógos e das descobertas do intelecto. Veremos então ao longo
do Painel o que os colegas terão a dizer acerca desse estado de coisas.
Com essas ideias em mente, ao pensar a questão da internacionalização
do QS
, que integra o bloco dos três mais importantes e
de

dizem os franceses, no tocante às quatro brasileiras,
, e
para nos convencer disso basta olharmos para outras americanas e europeias
então, poderíamos dizer que a estrutura policêntrica da universidade

Com esses dois quadros ao fundo, o histórico e o estatístico, proporcionando
os
e suas distorções, ainda assim, bem ou mal, as comparações
nacionais e internacionais, arrisco então a vaticinar que nos anos que virão,
os próprios

e suas distorções protagonizando essa tendência, e o

consequências negativas com efeito.
ensino, podemos antever o aumento
mais e mais daquilo a que todos nós já estamos habituados em sala de aula,
longe dos mimeógrafos a álcool e diante de uma grande oferta de material
, textos de
livre acesso,
eletrônicos, conferências do
e assim por
francesa, a tendência agora será nos grandes centros a hegemonização da
que está
em desintegração e sofre a concorrência do neopragmatismo e de outras escolas
com os alunos mais preparados e mais versados na língua de Shakespeare,
com as universidades ofertando não só o ensino a distância em inglês, mas
modelos mistos de cursos presenciais e virtuais, em português e em inglês,
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e todo mundo morrendo de felicidade. estaria então aberta mais uma porta
professores de ética iriam disputar espaço com os cursos popularíssimos de
Outra tendência do ensino, além de seu avassalamento à pesquisa, aliada
à pesquisa pela pesquisa, como se a universidade não fosse uma instituição
de ensino, e associada à pressão das publicações e da “paperização” da
produção intelectual, é o abandono do ensino de graduação em favor de
carreira dos professores dominada por um competitivismo sem peias, expostos
mas sofrerá nas próximas décadas mais e mais pressão por vagas e a expansão
das Federais.
este cenário do ensino, com problemas por todos os lados, é sem
recomendações aos colegas tratarem dessas matérias em suas comunicações,
Pesquisa
verbas e avaliação que por sua vez dependem de indicadores de produção
e de
– de revistas e agora também de livros. Sobre as revistas e
os
, são conhecidas e preocupantes as distorções que se avolumam
– distorções sistêmicas induzidas pelo produtivismo e a mania de contar e
ranquear: fraudes, plágios, combinações e outros ilícitos. A essas distorções
das publicações, em sua grande maioria revistas em língua inglesa, dominadas
nas
por
,
,
e
, sonho de consumo de
todo físico, químico e biólogo – isto, sem falar das duas grandes corporações
que controlam o mercado do conjunto das revistas com repercussão e
visibilidade nas mais variadas áreas do conhecimento, a saber: a elsevier e a
Springer. As coisas não param por aí. Segundo estudiosos, a considerar todas
dos artigos que são citados e, portanto, têm algum impacto, ao passo que um
, trezentos, publica a metade de tudo que no
mundo é lido e citado por alguém – em sua imensa maioria em língua inglesa.
situação. Agora há pouco saiu o

SJR

a lista das
em língua inglesa. e dessa situação não escapa nem mesmo a

e a

,
,

publicando artigos em alemão e em inglês, e hoje apenas em inglês, pela

especializadas. Penso que nesse quadro de grande pressão não só por mais
publicações, mas por publicações em revistas internacionalizadas, só agora
meio tardiamente atingindo nossa área, poderemos apontar três tendências

do francês e do alemão no cenário internacional, mas do próprio português
ranqueamentos, dando a impressão de que a língua nativa não conta e deságua
coisas de segunda linha. A esperança é o inglês um dia, com a globalização,
depois de tomar conta de tudo, como outrora o latim, se transformar em língua
franca internacional, e não mais o veículo de culturas nacionais, patrocinando
a
é possível, mas não está no horizonte.
imagino que Paulo Margutti, Guido e Marilena terão muito o que dizer a
respeito desse tópico.
terceiro
vida pública – e serei
mais rápido. Antes de tudo, eu queria observar que num quadro como esse o
passaremos o resto das nossas vidas – como já comentei antes – administrando
as nossas carreiras, fazendo relatórios, colocando uma linha a mais no Lattes
e funcionando no modus
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do
e do
meio caminho do
planetária, de olho na europa e na América do Norte, e de costas para o nosso
à competição do
, das celebridades e dos intelectuais das ciências
humanas e sociais aplicadas: na palestra, eu citei os nomes de Marilena, de

de seu vínculo preferencial com a ciência ou a metafísica, em favor de uma
maior aproximação com a cultura e a sociedade.
que certamente iria recomendar a Marilena que tratasse desse tópico, ela como
em São Paulo, mas também em outras paragens – e digo, não apenas com
presença habitual e constante, mas com distância crítica e mente atenta aos
descer aos infernos – isso mesmo, descer aos infernos, e para nunca mais sair.
Simplesmente, a política não é para qualquer um, e no mundo da política,
como viu Weber, mesmo ali onde intencionamos o bem fazemos mal. Veremos
Vou parando por aqui, penso que todo mundo já está esclarecido e posso
então passar a palavra aos ilustres convidados. Cada um tratará, isolada ou

e sopesa possibilidades, com a ajuda de quadros e comparações, ao contrastar
o antes e o depois no tempo e no espaço. embora cada um de nós tenha mais
de uma reserva quanto às predições futurísticas no mundo humano, um mundo
governado pela contingência, estou convencido de que cada um de vocês muito

lamentamos de coisas e lugares que não pudemos viver em tempos pretéritos,
como no meu caso, por não ter podido viver na Paris da
ou dos
. todavia, o tema do futuro com suas possibilidades e privações
importa bem mais a cada um de nós, e existencialmente falando estamos mais
preocupado com o tempo que nos espera e que a certa altura estará fechado
para nós. A explicação parece ser simples e convincente: às voltas com a nossa
mortalidade pessoal, não olhamos para trás, mas para a frente, inquietos e
angustiados com o que seremos privados de experimentar e viver – o passado é
fechado e o

Preocupado com essas coisas, passo a palavra primeiro a Paulo Margutti.
acertado com a revista
publicado, e nesta ocasião, portanto, vocês poderão ver impresso o que aqui
vocês vão escutar nas próximas três horas.

