
[discussão da mesa com o PúBlico]

Ivan Domingues: Obrigado, agora vai ser uma nova etapa aqui no Painel. 
(X�DFKR�TXH�R�-RmR�YDL�WHU�TXH�VDLU��HOH�HVWi�SHGLQGR�OLFHQoD����1HP�SUHFLVD�
perguntar qual é o motivo. Vou fazer uma proposta... Primeiro, perguntar se 
a mesa quer interagir, alguém tem alguma pergunta a fazer, quer polemizar... 
interagir uns com os outros. Assim, eu daria algum tempo para isso e depois, 
claro!, vai ter uma conversa com a plateia. O limite, eu havia me entendido 
DTXL� FRP� R� -RmR�� D� JHQWH� VDLULD� GDTXL� DWp� GH]� SDUD� RQ]H�� 3DUD� SRGHUPRV�
DFRPSDQKDU�D�VHVVmR�GH�HQFHUUDPHQWR��4XHU�GL]HU��YDPRV�WHU�WHPSR�VX¿FLHQWH�
para continuar a conversa aqui. Paulo você tem algo a dizer... Guido, Paulo... 

João Carlos Salles: Oh, ivan... me desculpe, eu tenho que resolver um 
SHTXHQR�SUREOHPLQKD����PDV�� HX�HVSHUR�Yr�ORV�� ORJR�PDLV����QmR�SHUFDP���� D�
2UTXHVWUD� 5XPSLOH]]���� VH� YRFrV� VH� HPRFLRQDUDP� FRP�0HRMLEi�� YRFrV� YmR�
JRVWDU�GR�UH¿QDPHQWR� WpFQLFR�GD�5XPSLOH]]��FRP�D�PDUFD�FXOWXUDO�EDLDQD��
PXLWR�DPHULFDQD��YRFrV�YmR�JRVWDU��'HVFXOSHP�D�PHVD��PDV�XP�DEUDoR�

Paulo Margutti��(X�Vy�TXHULD�GL]HU��HX�WHULD�XPD�UHVSRVWD�D�GDU�SDUD�R�
-RmR��0DV�FRPR�R�-RmR�HVWi�VDLQGR����1mR��'HSRLV�HX�FRQYHUVR�FRP�YRFr�HP�
SDUWLFXODU��3RGH�LU��[risos]

Ivan Domingues: Guido tem alguma coisa a dizer... Vinicius...
Vinicius: eu só queria fazer uma observação muito rápida... eu acho que 

essa questão da língua apareceu e reapareceu aqui, no fundo, por quê? Porque 
é nossa relação com as agências também... competição. Quer dizer, uma coisa 
que está na pauta é a internacionalização. em tudo quanto é lugar. eu achei 
muito felizes as colocações... Apenas é bom lembrar que de fato pensar é dar 
forma, estilo... é muito diferente começar o texto como a Marilena fez aqui, 
XPD�SHUIRUPDQFH�PXLWR� SURYRFDWLYD��'H� IDWR� ,� VKDOO� DUJXH� WKDW����e isso já 
não é traduzir algo para um outro idioma. É dar ao pensamento uma direção, 
uma forma. e é claro, é interessante a gente saber abrigar formas diferentes 
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de pensar. e o idioma é expressão disso. A gente não deve esquecer isso, sem 
UHQXQFLDU�j�QRVVD�SUySULD�IRUPD��HQ¿P����(X�QHP�VHL�SRU�TXH�HVWRX�GL]HQGR�
isso... Mas eu gostei do que vocês falaram e gostaria de acrescentar.

Ivan Domingues: Marilena, alguma observação?
Marilena Chauí: Não, não. eu já gritei o que podia.
[risos@
Ivan Domingues: então, antes de passar à plateia, eu gostaria de comentar 

que a gente vai publicar um dossiê dessa mesa. A revista�.ULWHULRQ�vai publicar 
Oi�QD�8)0*��(QWmR�HVVD�FRQYHUVD�DTXL�KRMH�YDL�VH�WUDQVIRUPDU�QXP�GRVVLr��
esse dossiê vai ser divulgado em breve. está sendo gravado, é claro que essa 
interação aqui, vai aparecer lá nesse dossiê. Antes de passar para a plateia... 
5RGULJR�'XDUWH��GD�8)0*��YDL�VH� LQVFUHYHU�HP�SULPHLUR� OXJDU����(X�TXHULD�
lembrar o seguinte: esse SDSHU acerca dos UDQNLQJV citado por Marilena, dando 
conta de uma característica das publicações que está associada ao taylorismo, 
ao taylorismo acadêmico, que carrega as métricas e redunda nisso, nessa coisa 
insana, doida. Nessa coisa de sistema, que leva a essa sandice de ranquear 
sem ler, que está atrás de medidas automáticas... eu gostaria de dizer que tem 
outras saídas, podemos pensar em outras saídas... A avaliação tem que ser feita 
por meio de comitês, com ajuda de relatórios, alguém tem que ler, as pessoas 
têm que ler... e com a ajuda também de séries históricas, séries relativamente 
longas, e não mediante instantâneos congelados do tempo, um ano, o ano 
civil. O sistema inglês há muito tempo achou uma saída, um expediente muito 
bom, com a avaliação feita de sete em sete anos, o professor indica as quatro, 
WUrV�PDLV�LPSRUWDQWHV��H�Dt�D�FRLVD�p�IHLWD�QHVVD�EDVH��'H�ROKR�QD�TXDOLGDGH�H�
QmR�QD�TXDQWLGDGH�WmR�Vy��(QWmR��Ki�UHPpGLRV��WHP�VROXo}HV��SRGHPRV�ID]HU�
triagens, podemos fazer seleções, podemos focar na qualidade e não tem muito 
mistério. A coisa já faz parte das tradições da academia, mas infelizmente nas 
~OWLPDV�GpFDGDV�WrP�VLGR�GHL[DGRV�GH�ODGR�DTXL�QR�%UDVLO�HVVHV�H[SHGLHQWHV��
HVVDV�SUiWLFDV�Mi�FRQKHFLGDV�H�WHVWDGDV��3DVVR�D�SDODYUD�DR�S~EOLFR��5RGULJR�Mi�
se inscreveu... há um outro ... qual o seu nome?

– Marcelo.
Ivan Domingues: Marcelo... rodrigo, outro Marcelo, César... Mais? 

Flávio e rui. rodrigo, venha cá, por favor.
Rodrigo Duarte��%RP�GLD� D� WRGDV� H� D� WRGRV��3ULPHLUR�� HX�JRVWDULD� GH�

cumprimentar a mesa pelas excelentes colocações e agradecer a oportunidade 
desse debate, e me parece que subjazendo quase todas as falas, ou não tão 
subjacente tanto assim, está a questão da internacionalização, da chamada 
internacionalização, e com a contribuição da Marilena que mostrou isso, bem 
com uma espécie de autocrítica que um dos responsáveis por esse tipo de 
“ranqueamento” fez. O que se chama de internacionalização na verdade é uma 
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redução a um modelo, a uma língua, a um modelo de se fazer ciência, saber, 
H�HWF��HWF��8PD�FRLVD�TXH�FXULRVDPHQWH�FKDPD�SRXFR�D�DWHQomR�QRVVD�p�TXH�
SDtVHV�FRP�WUDGLomR�¿ORVy¿FD�PXLWR�FRQVROLGDGD�HVWmR�VRIUHQGR�SUHVVmR�FRP�
isso. Ou seja, franceses são sabidamente relutantes em falar uma língua que não 
seja o francês... eles estão tendo, coitados, que quebrar pedra para falar inglês. 
É uma coisa que eu tenho sentido quando eu vou a congressos internacionais. 
então, antes, o francês não falava inglês de jeito nenhum, e eu falo mal 
IUDQFrV��TXDVH�QmR�IDOR�IUDQFrV��H�HQWmR�HX�¿FDYD�WHQWDQGR�PH�FRPXQLFDU�HP�
alemão, dava certo. tentava me comunicar em inglês, não dava certo. e agora 
já está dando... eu achei sintomático isso. Os alemães que têm uma prática 
com o inglês, graças à sua escola muito boa, eles estão automaticamente se 
adaptando e publicando, inclusive na Alemanha, cada vez mais em inglês... ou 
seja, é um processo que está ameaçando, não somente nós aqui, com um tipo 
GH�VDEHU�>JOREDOL]DGR@��QR�FDVR�DTXL�D�)LORVR¿D��FODUDPHQWH�HP�FRQVWUXomR�H�
dando passos interessantes etc. etc. internacionalização, sim, eu penso. Mas 
qual internacionalização? esse modelo de internacionalização é uma coisa 
totalmente furada e insustentável... tem um tipo de internacionalização que 
me interessa muito e que é assim... aproveitando os meios tecnológicos que 
estão à disposição, tem a ver efetivamente com uma circulação de ideias sem 
fronteiras e isso, é claro, está muito longe de acontecer numa escala maior, 
mas começa a acontecer. existem... eu assisti muito atentamente à palestra 
da Marilena ontem, criticando exatamente toda a ideia de virtualidade que 
existe hoje, que em muitos aspectos podem nos ameaçar muito frontalmente, 
mas é claro que existem recursos muito interessantes, né? então, eu só queria 
chamar a atenção... Concluindo, sem me alongar mais, eu gostaria de chamar 
a atenção para um recurso interessante que é um VLWH��DSDUHQWHPHQWH�VHP�¿QV�
OXFUDWLYRV�� HPERUD� KDMD� Oi� DOJXQV� DQ~QFLRV� DFDGrPLFRV�� HX� EULQFR� IDODQGR�
que é uma espécie de IDFHERRN acadêmico que é o DFDGHPLD�HGX� É muito 
FXULRVR� SRUTXH� D� JHQWH� VH� FDGDVWUD�� S}H� XP� SHU¿O�� LQIHOL]PHQWH� HP� LQJOrV��
%RP��3RGH�VHU�HP�RXWUD�OtQJXD��PDV��HIHWLYDPHQWH��p�IHLWR�HP�LQJOrV�PHVPR��
e você pode subir SDSHUV��� e quando eu fui decidir que trabalhos eu subiria 
para a minha página nesse VLWH� eu escolhi trabalhos em inglês e alemão, em 
espanhol ou português. É uma coisa curiosa porque dá a medida de uma outra 
internacionalização possível. É que existe uma ferramenta no VLWH�que permite 
você ver, a partir de que país, estão acessando e baixando seus SDSHUV��Muito 
LQWHUHVVDQWH��QmR"�(X�¿TXHL�PXLWR�FRPRYLGR��FRPR�R�9LQLFLXV�IDORX��TXDQGR�
eu vi pela primeira vez que baixaram um SDSHU�meu da Índia em inglês. Mas 
HX�¿TXHL�PDLV�FRPRYLGR�DLQGD�TXDQGR�YL�TXH�RV�SDSHUV meus em espanhol 
estavam sendo baixados na América Latina e que nós estávamos começando 
a quebrar um gelo, nosso, em relação aos países de língua espanhola, nossos 
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vizinhos. e ultimamente, aumentando a minha comoção, textos meus em 
português estão sendo baixados em Portugal, sim, claro. Mas estão sendo 
baixados também em Moçambique e em Angola.

Marilena Chauí: isso é muito bom.
Rodrigo Duarte: Sim. Pronto. essa internacionalização eu quero, eu 

acho que a gente tem que saudar essa internacionalização, porque aí há uma 
circulação global de ideias, há um debate efetivamente internacionalizado. 
Não é isso que está sendo chamado de internacionalização, que é de fato a 
LQWHUQDFLRQDOL]DomR��2EULJDGR��'HVFXOSH��WHU�PH�DORQJDGR�

[aplausos@
Ivan Domingues: Alguém quer comentar, reagir à fala do rodrigo... 

1mR"�3DVVR�D�SDODYUD�D�0DUFHOR��3ULPHLUR��HX�YRX�WH�LGHQWL¿FDU�SDUD�UHJLVWUDU��
de onde você vem?

Marcelo��%RP�GLD�D�WRGRV��3ULPHLUR��HX�YRX�IDODU�GR�PHX�OXJDU��SRUTXH�
a fala da gente às vezes é comprometedora. É que a gente está se despindo 
quando coloca muito daquilo que a gente pensa. e qual é o meu lugar? eu sou 
SURIHVVRU�GD�8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GR�5HF{QFDYR�GD�%DKLD��VRX�IRUPDGR�HP�
)LORVR¿D�SHOD�8QLYHUVLGDGH�)HGHUDO�GD�%DKLD�H�¿]�PHVWUDGR�HP�)LORVR¿D�SRU�
HVVD�PHVPD�8QLYHUVLGDGH��$V�SHVVRDV�GL]HP�TXH�HX�GHYHULD�ID]HU�R�GRXWRUDGR��
eu pretendo fazer um dia o doutorado. e tem um questionamento que as 
pessoas fazem para mim: R�TXH�YRFr�SUHWHQGH�ID]HU" eu não sei... eu quero 
estudar um conceito que eu estou chamando de VXEMHWLYLGDGH�FRPSDUWLOKDGD��
Mas, perguntam,� TXDO� DXWRU� YRFr� HVWi� HVWXGDQGR� SDUD� LVVR"�Aí emperra! 
Porque eu não quero utilizar um autor. A tese no geral se chama:�'HXV�QmR�p�
FLYLOL]DGR��PRGHUQLGDGH�H�GHPRFUDFLD� É uma discussão que estou fazendo. 
1mR��9RFr�WHP�TXH�WHU�XP�DXWRU�H�XP�FRQFHLWR��Por que eu estou colocando 
isso? eu estou colocando isso aqui por causa das falas que eu ouvi aqui, e que 
HVWmR�DSRQWDQGR�SDUD�XPD�)LORVR¿D�PDLV�FULDWLYD��XPD�)LORVR¿D�TXH�SHQVH�XP�
SUREOHPD��TXH�WDOYH]�WHQKD�QR�%UDVLO�XPD�3yV�[inaudível]. Mas a gente não 
HQFRQWUD�HVVH�HVSDoR�HP�QHQKXP�SURJUDPD�GH�SyV�JUDGXDomR�GR�SDtV��(QWmR�
a gente está ampliando essas propostas [de tese]. Se a gente trouxer para a 
discussão propostas de cunho temático, elas vão ter que ser reduzidas a um 
autor, qualquer um que seja ele, mas um autor que algum professor daquele 
programa possa apresentar para a gente. então eu vou fazer uma provocação 
à mesa, diante de toda essa discussão que eu vi aqui, em relação a todo esse 
problema de internacionalização e aquisição de uma outra língua. então para 
fazer doutorado eu não posso saber só a língua portuguesa. isso não cabe. eu 
WHQKR�TXH�VDEHU�XPD�RXWUD�OtQJXD��4XDQGR�HX�¿]�R�PHVWUDGR��HX�¿]�LQJOrV��H�
achei que meu inglês era ruim. Mas, depois de ter entendido completamente 
o que a professora Marilena Chauí falou aqui no início, eu estou feliz porque 
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eu vi que meu inglês não é tão ruim assim. Ou então a professora está falando 
um péssimo inglês. [risos@

Marilena Chauí: É possível! 
[risos@
Marcelo��(QWmR�HX�FRQIHVVR�TXH��HP�SDUWH��HX�¿TXHL�PXLWR�IHOL]��(X�HVWRX�

falando isso... para falar dessa organização espacial que a gente encontra nos 
SURJUDPDV�GH�SyV�JUDGXDomR�QR�SDtV� H� GHVVD�KLHUDUTXLD�GH� RQGH� YRFr�TXHU�
ID]HU�R�VHX�GRXWRUDGR��0DUFHOR"�(X�TXHUR�ID]HU�QD�863�RX�QD�81,&$03"�
3RU� TXr"� 3RUTXH� p� D� 863�� SRUTXH� p� D� 81,&$03�� SRUTXH� p� D� RLWDYD� GR�
UDQNLQJ... é a que está não sei onde... Que coloca gente que se destaca... 
3RUTXH� VH� HX�¿]HU�QD�%DKLD�� QRYDPHQWH����YRFr� IH]�D�JUDGXDomR�QD�%DKLD��
VXD�SyV�JUDGXDomR�QD�%DKLD����YRFr�YDL�¿FDU�DTXL�QD�%DKLD"�1mR��YDL�SDUD�
IRUD�H�VH�SRVVtYHO��SDUD�RXWUR�SDtV��$t�HX�Mi�SHQVR�HP�+DUYDUG�RX�TXDOTXHU�
coisa desse tipo. Não sei se vou chegar lá. Mas a pretensão existe. e os meus 
colegas de universidade sabem disso porque eu anuncio aos quatros... Gil 
)UDQFR�VDEH��HOH�p�WHVWHPXQKD�GLVVR��HOH�p�SURIHVVRU�H�Mi�p�'RXWRU��HOH�QmR�WHP�
essa preocupação que eu tenho.

Gil Franco��1HP�GH�LU�SDUD�+DUYDUG�
Marcelo�� 1HP� LU� SDUD� +DUYDUG�� 0DV�� HQ¿P���� 4XDO� D� GLVFXVVmR� TXH�

HX� TXHUR� FRORFDU�� 9HMD� Vy���� PXLWRV� HVWXGDQWHV� GH� )LORVR¿D� KRMH� WrP� HVVD�
LQTXLHWDomR��QyV�HVWDPRV�SHQVDQGR�HP�XPD�+LVWyULD�GD�)LORVR¿D��(�HX�IDOR��
não é nem [mesmo]�D�+LVWyULD�GD�)LORVR¿D�XPD�FLrQFLD�¿ORVy¿FD��0HVPR�D�
+LVWyULD�HQTXDQWR�FLrQFLD�WHP�XP�ULJRU��HX�VRX�WDPEpP�IRUPDGR�HP�+LVWyULD��
TXH�QyV�QmR�WHPRV�QD�)LORVR¿D��1yV�WHPRV�R�ULJRU�¿ORVy¿FR��2�TXH�HX�DFKR�
fundamental também. Não é possível a gente criar sem conhecer aquilo que 
a gente já tem sobre a produção. O domínio do conceito é fundamental. Mas 
não deveria ser só isso, mas parece que é só isso. A inquietação da mesa, 
sobretudo na sua fala, né? 2�TXH� D� JHQWH� HVWi� ID]HQGR� p� ERP" É!� 3UHFLVD�
PHOKRUDU" Sim! Mudando o objetivo. eu acho que isso é fundamental. Agora 
a provocação: por exemplo, a organização do próprio evento, aqui, revela uma 
epistemologia, em função do lugar que cada temática ocupou nos espaços. Os 
que estão aqui, os que estão no outro lado, os que estão nos outros hotéis. isso 
WXGR��QR�PHX�HQWHQGLPHQWR��UHYHORX�GHQWUR�GHVWD�HSLVWHPRORJLD�XPD�¿[DomR�
na relação de poder. 2�TXH�p�ID]HU�)LORVR¿D" Se você pegar a programação, 
você vai ver que as inscrições conceituais voltadas para a discussão daqueles 
clássicos tidos como canônicos, estão todos aqui. Aqueles que não são tidos 
FRPR�¿OyVRIRV����6HL� Oi��8P�6DUWUH���� jV�YH]HV��XP�+HLGHJJHU... encosta ali 
naquela sala, vai pra lá... joga... você está falando sobre religiosidade, não 
pode... o meu trabalho era sobre modernidade, me colocaram em uma sala 
com dois padres, não sei... diácono, um padre... uma seita [inaudível]. eu 
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pensei: “eu estou perdido!” Na hora em que eu falar 'HXV�QmR�p�FLYLOL]DGR, 
esses caras vão partir para cima de mim. eu acho que passa também por isso. 
e aí, só para fechar... pedindo desculpa pela demora ... não seria o caso de nós 
FRPHoDUPRV�D�SHQVDU��SHOR�PHQRV��RV�SURJUDPDV�GH�SyV�JUDGXDomR��PHVWUDGR�
e doutorado... o doutorado ao invés de exigir duas línguas estrangeiras, exigir 
Vy�XPD"�2X�QHQKXPD��$JRUD�TXH�D�JHQWH�HVWi�TXHUHQGR�SHQVDU�XPD�)LORVR¿D��
QmR�Vy�QR�%UDVLO��PDV�WDPEpP�XPD�)LORVR¿D�GR�%UDVLO��(QWmR��FRPR�D�JHQWH�
está falando da valorização da nossa língua, do vernáculo, no entanto a gente 
vai ter que produzir em língua portuguesa. Mas você só entra no doutorado 
se você tiver o domínio de pelo menos duas línguas. [O que estou fazendo] 
é só uma provocação. Nós fazemos isso. e ao fazer isso, a gente também está 
dizendo: RK��YRFr�TXHU�ID]HU�LVVR��SRUTXH�GHSRLV�YRFr�YDL�WHU�TXH�SXEOLFDU�HP�
RXWUD�OtQJXD. Sabe qual é a resposta... essa é a questão que eu coloco aqui para 
vocês... já que é uma instância e vai sair daqui um relatório, como pensar isso? 
4XH�OtQJXD�D�JHQWH�TXHU�SDUD�D�JHQWH�IDODU�GH�XPD�)LORVR¿D�GR�%UDVLO"�e�D�
língua inglesa, francesa, o alemão ou o português? e a partir daí a gente pensa 
QRV�QRVVRV�SURJUDPDV�GH�SyV�JUDGXDomR��(X�SRU�HQTXDQWR�Vy�VHL�GXDV�OtQJXDV��
a portuguesa e a inglesa da professora Marilena Chauí.

[risos@�>aplausos@
Ivan Domingues: Alguém quer comentar...
Marilena Chauí: eu quero comentar duas coisinhas: a primeira é que a 

questão de serem pedidas línguas estrangeiras, tanto no mestrado quanto no 
doutorado, está ligada ao fato de que seu trabalho vai incluir uma consulta 
ELEOLRJUi¿FD� DPSOD�� 9RFr� SUHFLVD� WHU� DFHVVR� D� XPD� ELEOLRJUD¿D� VREUH� R�
DVVXQWR�� (VVD� ELEOLRJUD¿D� SRGH� HVWDU� WRGD� HP� LQJOrV�� WRGD� HP� IUDQFrV� RX�
toda em italiano... vai haver línguas onde muito do que você precisa está 
consignado. Pode ser também que você escolha um tema em que a referência 
D� GHWHUPLQDGRV� ¿OyVRIRV� YDL� VHU� LQGLVSHQViYHO��9RFr� QmR� SRGH� SURSRU�� SRU�
exemplo, a questão da imanência e fazer de conta que espinosa não existe. 
Ou que /HYLQDV� QmR� H[LVWH��(QWmR�R� IDWR� GH� VHU� WHPiWLFR�QmR� VLJQL¿FD�TXH�
YRFr�QmR�WHP�UHIHUrQFLDV�D�)LORVR¿DV�GHWHUPLQDGDV�TXH�WUDWDUDP�GR�WHPD��H�
o modo como você vai tomar posição em relação a isso, com o fato de que 
PXLWR�GLVVR�HVWi�HVFULWR�RX�QD�OtQJXD�GR�SUySULR�¿OyVRIR�RX�QD�OtQJXD�HP�TXH�
ele foi traduzido. O ideal, se você vai falar de imanência e você tem que ir a 
espinosa, é que você saiba latim. isso seria o melhor. Se não der, uma boa 
tradução. estamos fazendo umas em português, joinha. Não poderiam ser 
melhores as traduções críticas que nós estamos fazendo de espinosa. Mas 
a referência a línguas estrangeiras é essa. É um pouco, vamos dizer, a ideia 
de Voltaire de que as viagens formam a juventude. Você vai a outros países 
de barco, de carro, de avião ou a pé. Você vai a outros lugares por meio dos 
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livros. Faz parte da sua formação mesmo. Agora passo a um outro elemento, 
o da excessiva especialização: eu participei há alguns dias de um simpósio 
TXH�RV�DOXQRV�GH�SyV�JUDGXDomR�¿]HUDP��$�SULQFLSDO�TXHL[D��SHOR�PHQRV�QR�
dia em que eu estava, é que a especialização é muito prematura. Começa já na 
LQLFLDomR�FLHQWt¿FD��VH�PDQWpP�FRP�R�PHVWUDGR�H�VH�SURORQJD�QR�GRXWRUDGR��
e não só essa especialização, como também o aprendizado. A partir do que 
Margutti colocou, eu queria fazer uma pequena referência a essa questão da 
HVSHFLDOL]DomR�SUHFRFH��TXH�p�D�VHJXLQWH��D�QRVVD�SyV�JUDGXDomR�IRL� LPSODQWDGD�
GXUDQWH�D�GLWDGXUD��$�SDUWLU�GR�SURJUDPD�0(&�86$,'��XP�SURJUDPD�YLQGR�GRV�
(VWDGRV�8QLGRV��TXH�GLYLGLX�RV�FXUVRV�GH�JUDGXDomR�HP�VHPHVWUDLV��LQWURGX]LX�
D� QRomR� GH� FUpGLWRV�� GLVFLSOLQDV� REULJDWyULDV�� GLVFLSOLQDV� RSWDWLYDV� H� D� SyV�
JUDGXDomR��1R�QRVVR�FDVR�D�SyV�JUDGXDomR�IRL�XPD�EHVWHLUD��SHOR�VHJXLQWH��DV�
XQLYHUVLGDGHV�QRUWH��DPHULFDQDV�QmR�HVSHFLDOL]DP�QDTXLOR�TXH�D�JHQWH�FKDPD�
graduação. elas são cursos de introdução a... introdução a isso, àquilo... e elas 
preparam para que a especialização seja a etapa seguinte. então você faz uma 
JUDGXDomR�HP�&LrQFLDV�6RFLDLV� H�YRFr�YDL� ID]HU�'LUHLWR�GHSRLV��1mR�H[LVWH�
FXUVR�GH�'LUHLWR��9RFr�ID]�XP�FXUVR�GH�4XtPLFD�RX�GH�)tVLFD�H�GHSRLV�YRFr�YDL�
ID]HU�0HGLFLQD��1mR�H[LVWH�JUDGXDomR�HP�0HGLFLQD��JUDGXDomR�HP�'LUHLWR����
Não existem essas graduações. As graduações são uma coisa genérica, que te 
SUHSDUDP��SDUD�GHSRLV�YRFr�ID]HU�R�FXUVR�HVSHFt¿FR��1mR�HUD�R�QRVVR�FDVR��
1XQFD�IRL�R�QRVVR�FDVR��1RVVDV�JUDGXDo}HV� Mi�VmR�HVSHFt¿FDV��(QWmR�FRPR�
YRFr�LQWURGX]�XPD�SyV�JUDGXDomR�QDTXLOR�TXH�Mi�HVWi�HVSHFL¿FDGR"�1mR�WHP�
como introduzir. então você introduz a bobagem, que foi introduzida aqui na 
pós é o curso de graduação com algumas exigências a mais e alguns créditos 
D�PDLV��1mR� VHL� FRPR� DFRQWHFH� QDV� RXWUDV� XQLYHUVLGDGHV��PDV� QD�863�� QR�
LQtFLR��IRL�XPD�WUDJpGLD�SRUTXH�YRFr�WLQKD�TXH�GDU�FXUVR�GH�SyV�JUDGXDomR��
você não tinha professor para dar isso, você não tinha matérias para dar. e 
mais: o que se pedia era o professor dar um curso sobre sua própria pesquisa. 
Muitos de nós ainda estávamos fazendo doutorado, quando fomos dar o curso 
GH�SyV�JUDGXDomR��SRLV�D�~QLFD�H[LJrQFLD�HUD�TXH�R�SURIHVVRU�WLYHVVH�PHVWUDGR��
e éramos poucos. Qual era o problema? Por exemplo: estou fazendo uma 
SHVTXLVD�HP�(VSLQRVD�SDUD�PHX�GRXWRUDGR�H�VRX�XP�GRV�~QLFRV�SURIHVVRUHV�TXH�
naquele semestre pode dar um curso de pós, e na minha classe tem um aluno 
TXH�YDL�ID]HU�XP�PHVWUDGR�VREUH�+XVVHUO��RXWUR�TXH�YDL�ID]HU�:LWWJHQVWHLQ��
outro que vai discutir a questão da DFUDVLD na ética grega, outro... ou seja, cada 
aluno tem um tema que nada tem a ver com o curso que estou dando, mas ele 
precisa fazer, coitado, por causa dos malditos créditos em cursos. Assiste a 
XP�FXUVR�VREUH�SRU�TXH�XP�KH[kPHWUR�ODWLQR�GH�(VSLQRVD�GH¿QLQGR�D�YHUGDGH�
pode ser equiparado ao de Catulo. eu passei um semestre explicando o que 
é isso [risos]. Certo? Mas isso não tinha o menor interesse para ninguém. 
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Só para mim, que estava alegrinha fazendo aquilo. então também tem isso. 
1yV�QmR� WHPRV�FXUVRV�GH�SyV�JUDGXDomR��9RFr�QmR� WHP�FRPR�WHU�FXUVRV�GH�
SyV�JUDGXDomR�� SRUTXH� D� JUDGXDomR� Mi� IH]� HVVH� SDSHO�� )RL� XPD� DEHUUDomR�
da ditadura ter importado o modelo estadunidense. então eu acho que nós 
lidamos com alguns problemas que decorrem do modo de implantação dos 
nossos trabalhos. e, só para concluir, uma das outras queixas que os estudantes 
¿]HUDP�p�D�JUDGXDomR�WHU�FKHJDGR�D�XP�WDO�JUDX�GH�HVSHFL¿FDomR�TXH�RV�DOXQRV�
SDVVDP�XP�VHPHVWUH�FRPHQWDQGR�XPD�YtUJXOD�HP�$ULVWyWHOHV��HX��SHOR�PHQRV��
FRPHQWHL�R�KH[kPHWUR�GH�(VSLQRVD�QD�SyV����$�SyV�JUDGXDomR�SRGH�ID]HU�HVVH�
tipo de coisa. A graduação não pode. então, como todos colocaram aqui, eu 
acho que a gente tem que conversar mais, discutir os aspectos positivos e 
QHJDWLYRV�GH�QRVVRV�GLIHUHQWHV�FXUVRV��$V�PD]HODV�GH�FDGD�XP�GH�QyV��'LVFXWLU�
com os nossos estudantes, porque só uma discussão como essa nos permitiria 
caminhar. e a gente não tem feito isso.

[aplausos@
Ivan Domingues: Paulo vai fazer um pequeno comentário...
Paulo Margutti: É um pequeno comentário, em relação ao que o Marcelo 

disse, é só o seguinte: a estruturação deste Congresso, bem como a de todos 
RV�&RQJUHVVRV�GH�)LORVR¿D�TXH�QyV�WLYHPRV�DWp�KRMH��UHÀHWHP�XP�VLVWHPD��(�p�
só quando esse sistema mudar é que a estrutura destes Congressos vai mudar 
também. enquanto não muda... tem que mudar! tá na cara que tem que mudar 
H�HX�VLQWR�LVVR�WRGDV�DV�YH]HV�HP�TXH�HX�GLVFXWR�LVVR�FRP�R�S~EOLFR��$QWHV�GH�
mudar, algumas coisas podem ser feitas, para ir minando e sabotando o sistema. 
então, um exemplo que eu queria dar é o seguinte: quando eu trabalhava no 
'HSDUWDPHQWR�GH�)LORVR¿D�GD�8)0*�� D�GLVFLSOLQD�+LVWyULD� GD�)LORVR¿D�GR�
%UDVLO�IRL�HOLPLQDGD��(X�QmR�PH�FRQIRUPHL�FRP�LVVR�H�FULHL�H�SDUDOHODPHQWH�
DR�FXUVR�XP�JUXSR�GH�HVWXGRV�VREUH�)LORVR¿D�QR�%UDVLO��*UXSR�),%5$��(QWmR�
não havia disciplina, mas havia um grupo de alunos interessados que discutia 
HVVD�TXHVWmR�� Mi�TXH�QmR�KDYLD�D�GLVFLSOLQD�R¿FLDO��(QWmR�HVVD�p�XPD�IRUPD�
de sabotar. e é a forma de levar à frente algum projeto. Outra coisa que pode 
ser feita também é, por exemplo, a seguinte: alguns alunos queriam trabalhar 
com o pensamento brasileiro, mas é muito difícil você colocar isso em termos 
GH� SyV�JUDGXDomR�� (P� SHVTXLVD� GH� SyV�JUDGXDomR�� (QWmR� HX� VHPSUH� GDYD�
XP� MHLWR�� SRU� H[HPSOR�� HX� RULHQWHL� GLVVHUWDomR� GH�PHVWUDGR� VREUH� DVSHFWRV�
¿ORVy¿FRV�HP�0DFKDGR�GH�$VVLV��DVSHFWRV�¿ORVy¿FRV�HP�&ODULFH�/LVSHFWRU��
HQWHQGH"�(� HX� HQFRQWUR�PXLWRV� FROHJDV�PHXV�GLYLGLGRV��8P��SRU� H[HPSOR��
estava muito preocupado porque tinha que estudar Gardner, porque era o que a 
academia esperava dele era isso. Mas ele queria mesmo era estudar Guimarães 
5RVD��$t�HX�¿FR�HPSXUUDQGR����'HL[D�GH�VHU�ERER��HVWXGD�R�*XLPDUmHV��9DL�
HP�IUHQWH��� As pessoas, muitas vezes, criam coragem e fazem isso. temos que 
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vencer esse receio e ir minando aos poucos. É um limiar. É uma desobediência 
HSLVWHPROyJLFD�� PDV� QmR� VX¿FLHQWHPHQWH� JUDQGH� SDUD� JHUDU� XPD� UHSUHVVmR�
violenta. então, se você faz isso, você consegue. No seu caso, por exemplo, 
[para fazer o] que você quer pesquisar, você vai ter que tentar achar um 
RULHQWDGRU�XP�SRXFR�PDLV�ÀH[tYHO��H�YHU�VH�YRFr�FRQVHJXH�QHJRFLDU�DV�FRLVDV��
GH� PDQHLUD� D� ¿FDU� DSUR[LPDGDPHQWH� GHQWUR� GR� ¿JXULQR� R¿FLDO�� PDV� ID]HU�
DTXLOR�TXH�YRFr�TXHU�ID]HU��1R�PRPHQWR�p�R�TXH�Gi�SDUD�ID]HU��'H�UHVWR��p�
batalhar e debater em relação a uma alteração radical em relação ao que está 
DFRQWHFHQGR�QD�QRVVD�SyV�JUDGXDomR��1R�HQVLQR�GH�)LORVR¿D�HP�JHUDO�

Marilena Chauí: eu só queria fazer um acréscimo: durante muitos anos, 
QR�PHX�'HSDUWDPHQWR�H�HP�DOJXQV�'HSDUWDPHQWRV�QR�UHVWR�GR�%UDVLO��R�TXH�
se dizia com muita tranquilidade era: 0DULOHQD�QmR�ID]�)LORVR¿D��0DULOHQD�
GLVFXWH�SROtWLFD��KLVWyULD��PtGLD��SDUWLGR�SROtWLFR����&RLVDV�GR�WLSR��)LORVR¿D�
LQIHOL]PHQWH� HOD� QmR� ID]�� 1mR� ID]� PDLV���� HOD� HUD� D� QRVVD� HVSHUDQoD�� VDEH 
... [risos@�$t� HX�SXEOLTXHL�R�SULPHLUR�YROXPH�GR�1HUYXUD�GR� UHDO��$t�¿FRX�
FRPSOLFDGR�� SRUTXH� QHVVD� OLQKD� GR� TXH� 3DXOR� GLVVH���� )D]HU� )LORVR¿D�� XP�
¿OyVRIR�H�XP�WHPD�GR�¿OyVRIR����H�HVJRWDU�R�YRFDEXOiULR�H�RV�FRQFHLWRV�GHVVH�
¿OyVRIR����D�WDUHID�HVWDYD�FXPSULGD����HUD�XP�¿OyVRIR��GRLV�FRQFHLWRV�±�HVWRX�
ID]HQGR�R�VHJXQGR�YROXPH�DJRUD��¿]�D� LPDQrQFLD��H�DJRUD�HVWRX�ID]HQGR�D�
OLEHUGDGH� ±� Dt� ¿FRX� FRPSOLFDGR�� SRUTXH� HX� HQWUHL� QR� FOXEH� GH� TXHP� ID]LD�
)LORVR¿D��3RUTXH�ID]HU�)LORVR¿D�HUD�DTXLOR��H�DTXHOHV�TXH�DFKDYDP�TXH�ID]HU�
)LORVR¿D� QmR� HUD� DTXLOR� GL]LDP��0DULOHQD� QmR� ID]�)LORVR¿D�PDLV���� SRUTXH�
ID]HU�)LORVR¿D�p�GLVFXWLU�D�SROtWLFD��D�VRFLHGDGH�EUDVLOHLUD����etc. então essas 
coisas nós temos que discutir, e como vocês sabem nessas coisas eu não presto 
DWHQomR��(X� VRX�XPD�HVSpFLH�GH�'U��0DJRR��1mR� VHL� VH�YRFrV� FRQKHFHP�D�
¿JXUD� GR�'U��0DJRR�� R�'U��0DJRR� DQGD� FRP� R� FKDSHX]LQKR� HQWHUUDGR� QD�
cabeça e toda a desgraceira do mundo vai acontecendo em volta do mundo e 
ele não vê. ele passa debaixo de uma escada e a escada acaba de cair, ele dá 
um passo atrás, formou um buraco, ele não vê nada. eu sou um pouquinho 
DVVLP��HX�VRX�R�'U��0DJRR��(X�YRX�OHYDQGR��HX�VHL�TXH�HX�WHQKR�XPD�Pi�IDPD�
GRV�GRLV�ODGRV�GH�TXHP�DFKD�TXH�)LORVR¿D�p�XPD�FRLVD�>���@�

),0�'$�),7$
Nota:
[Além do restante da fala de Marilena, faltaram os áudios de César, 

0DUFHOR��)OiYLR�H�5XL��1RVVDV�HVFXVDV�@

>',6&8662�'$�0(6$�&20�2�3Ò%/,&2@


