
Universidade Estadual de Campinas – 14 a 20 de outubro de 2002 9

WANDA JORGE
wandajor@unicamp.br

ão se sabe quem veio pri-
meiro: se o aumento dos
cursos de pós-graduação

gerou o aparecimento de mais
pesquisadores em Filosofia; ou
seaprocuraporaperfeiçoamen-
to acarretou a criação de novos
programas. Enfim, o que se tem
hojeéaproliferaçãodecursosde
pós-graduação em Filosofia, 24
delescredenciadospelaCapese
vinculadosàAssociaçãoNacional
de Pós-Graduação em Filosofia
(Anpof), entidade fundada em
março de 1983 e que hoje busca
criar parâmetros e acompanhar
a qualidade dessa expansão de
programasdepesquisaporvárias
regiões brasileiras.

Nareuniãodaentidadenapri-
meirasemanadeoutubro,perto
de800trabalhos foramapresen-
tadosnasduassedesondeocon-
gressose instalounacapitalpau-
lista, o que conferiu alta densi-
dade ao debate filosófico: diari-
amente, em cada uma das 17 sa-
las reservadas pela Anpof, de 11
a12pesquisadores(entreprofes-
sores e pós-graduandos) apre-
sentavam e debatiam trabalhos,
simultaneamente, rotina que se
repetiu nos quatro dias do en-
contro. Reviveu-se o pensamen-
to de Kant, Nietzsche, Wittgens-
tein,passandoporpensadoresdo
séculoXVIIcomoDescartes,Hu-
meeEspinozaebuscandoasori-

gensfilosófi-
cas em Pla-
tão e Aristó-
teles ou na
filosofia da
ciência e da
natureza.
Um leque
tão variado

comoesse,permeadopelaÉtica,
evidenciou a existência hoje de
umapesquisabrasileiramadura,
páreo com o que é feito no exte-
rior.

É o que comemora a chefe do
Departamento de Filosofia da
Unicamp, Fátima Regina Évora,
por cinco vezes na organização
dos seminários da Anpof e sua
ex-presidente. Em sua opinião,
a expansão do número de pes-
quisadores e cursos de pós não
se deve a um modismo nem in-
vestimentosnaárea. “Trata-sede
uma tática vitoriosa de multipli-
cação de novos profissionais,
estimulados a criarem núcleos
de pesquisa em seu local de ori-
gem acadêmica”.

Oevento foiconsideradouma
vitória, apesar de ter recebido

poucas verbas oficiais. No fi-
nal, os24coordenadoresdos
cursos de pós-graduação da
Anpof dividiram o tempo da
discussão para eleger a nova
diretoria com o rateio de re-
cursos, para fazer frente às
contas do congresso. Nada,
porém,quetirasseoentusias-
modonovopresidentedaen-
tidade, JoãoCarlosSales,dou-

torpelaUnicampecoordenador
domestradoemFilosofiadaUni-
versidadeFederaldaBahia.Para
Sales,ésignificativoocrescimen-
to da pós-graduação na área e o
desafio da Anpof é manter a ex-
celência já alcançadaporquatro
programas–Unicamp,USP,UFRS
e UFMG.

Otrabalhoquepretende levar
nos próximos dois anos de ges-
tão inclui, ainda, conscientizar

as agências de fomento de que
o tempodematuraçãoda filoso-
fia séria é diferente das formas
de avaliação dispostas por orga-
nismos como a Capes. “A Filoso-
fia tem medidas de avaliação di-
ferenciada; em nossa área, por
exemplo, é muito mais impor-
tante a produção de um livro do
quedepapers”,destacaoprofes-
sor baiano, lembrando um dos
itens de pontuação dos progra-
mas de pós-graduação da agên-
cia.

Ao mesmo tempo, ele destaca
que a atuação da Capes, no sen-
tido de maior exigência da ti-
tulação dos professores, foi po-
sitiva e impulsionou a criação
de novos programas. “Grande
parte dos doutorados nos pro-
gramas de excelência volta para
sua universidade de origem e
organiza seu núcleo de pesqui-
sa”. Sales é, ele mesmo, um e-
xemplo dessa dinâmica: está à
frente de um curso novo de pós
na Federal da Bahia, que terá
este ano sua segunda seleção e
desenvolve três linhas de pes-
quisa na área de Filosofia Con-
temporânea.

“Quando o pesquisador re-
torna ao seu Estado, tem novas
perspectivas de trabalho e esti-
mula o desenvolvimento de no-
vos cursos”. Fátima acrescenta
quedurantesuagestãonaAnpof
conseguiu instalar as ferramen-
tas adequadas para a criação de
um banco de dados de teses de-
fendidas e áreas de pesquisa, a
ser alimentado pelas 24 progra-
mas de pós reconhecidos pela
entidade.“Seráumfacilitadorda
vida do aluno de pós, além de
permitir um radiografia do que
éproduzidoemFilosofianoBra-
sil”, garanteaprofessoradaUni-
camp.

Bolsas– “Ofilósofoéumpen-
sador com perfil muito diferen-
ciado e cujo tempo de matura-
ção de seu trabalho varia”. Por
conta dessa realidade, Fátima
analisa que a política de distri-
buição de bolsas, por parte de
agências públicas como Capes,
CNPq ou Fapesp, não tem favo-
recido o pesquisador da área.
“Compreendoquecadaagência
tenha limitaçãodeverbasequei-
ra estabelecer limite de tempo
para concessão de bolsas de es-
tudo, que no caso do mestrado
é de dois anos. Só é injusto que
odepartamentosejapenalizado
quando não se encaixa nesses
prazos, não recebendo novas
bolsas enquanto o trabalho an-
teriornãosejaconcluído”.Apes-
quisadoraraciocinaqueessapo-
lítica acaba provocando distor-
ções, já que o programa de pós
em Filosofia da Unicamp, por
exemplo,quetemexcelência re-
conhecida pela Capes com nota
6,acaberecebendomenorquan-
tidade de bolsas do que outros
programas mais “ágeis” na fina-
lização de trabalho mas com no-
tas inferiores.

“As agências podem estabele-
cerosprazosquejulgueadequa-
dos à sua estratégia financeira;
sónãodeveminterferirnospro-
gramas impondo penalidades,
como redução de bolsas”. Nes-
sa última reunião da Anpof, al-
guns debates dedicaram-se ex-
clusivamente a estudar e buscar
alternativasàpolíticadepós-gra-
duação e pesquisas na área, a-
crescenta.

PPPPProcura por cursos de pósrocura por cursos de pósrocura por cursos de pósrocura por cursos de pósrocura por cursos de pós-graduação na área estimula formação de novos programas-graduação na área estimula formação de novos programas-graduação na área estimula formação de novos programas-graduação na área estimula formação de novos programas-graduação na área estimula formação de novos programas

Mora na
Filosofia

Congresso
reúne

cerca de
800 trabalhos
em São Paulo

N

ValériaLoturcodaSilva, formadaemJorna-
lismo,édoutourandanaUSPdofi-
lósofo Bento Brado Júnior, atual-
menteprofessordaUFSCar.Otema
deestudoéoEmpirismotranscen-
dentalnafilosofiadeGillesDeleuze.
EduardoNasser trocouocursode
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PUC-SP,ondefaziniciaçãocientíficacomPeter
Paul Perbert sobre Nietzsche.

Na origem dessa opção pelo estudo da fi-
losofia, uma troca talvez pouco recomenda-
da por uma visão mercadológica da socieda-
de, está a busca de uma reflexão mais a-
profundada da realidade, uma busca do
auto-conhecimento e uma necessidade de
maior aprofundamento cultural. “Saí do jor-

nalismo pois enxergava nessa atividade uma
forma superficial de tratar os assun-
tos, e queria mais. A filosofia é um
cursodensoqueoferecepoderdere-
flexão e busca o que há de mais valo-
roso no ser humano”. Para Valéria, a
faculdadefuncionacomoumlar,pois
láaspessoas falamsua linguagem.“O
aluno de filosofia precisa ter vocação
para leitura”, recomenda.

Eduardo também se sente em casa
nas aulas de filosofia. Sua motivação
para trocar o disputado curso de cinema da
USP foi a inquietação que sentia diante das
formasde linguagemimpostasaosprocessos
de criação. “No cinema, eu que buscava for-
masmaispurasdecriação,percebimuitacon-
taminaçãoda linguagemdominantedomer-
cado”.Provenientedeummeiofamiliarhostil
à filosofia,eleachaqueseencontrouestudan-
do o filósofo do niilismo.

Alunos filosofam

Embora no Brasil existam di-
nâmicasdiferentesdeexpansão,
o salto extraordinário que a Fi-
losofiaregistrounadécadade90
deve-se à estratégia de primeiro
formar um quadro de alto nível
de pesquisadores, aptos a fo-
mentar, em seguida, novos nú-
cleos de pesquisas por todo o
país. A avaliação do professor
Marcos Nobre, coordenador do
programadepósemFilosofiada
Unicamp, é que esta dinâmica
deu certo, há intenso intercâm-
bio com a pesquisa internacio-
nal, e provou ter fecundidade
emoutrasáreasdoconhecimen-
to, numa reflexão geral e tam-
bém particular do Brasil.

“A Unicamp faz parte do mo-
vimento mais amplo de conso-
lidação da área de Filosofia”, diz
Nobre. Ele assinala que além de
abrigarumdosprogramaslíderes
da pós, foi no campus de Cam-
pinas que, em 1975 – dois anos
antesdoiníciodapós-graduação
na área – o professor Oswaldo
Porchat veio da USP para criar o
CentrodeLógicaeEpistemologia
(CLE). “Pela primeira vez houve
umfórumnacionalque, inspira-
do pelo CLE, estabeleceu um
patamardealtonívelerigorcon-

ceitual, estabelecendo padrões
internacionais para a Filosofia
no Brasil”.

Nahistóriadodesenvolvimen-
to do estudo filosófico no país,
enquanto o Sul sempre teve re-
lação mais estreita com a Alema-
nha, em São Paulo o vínculo era
com a França e as universidades
do Rio acrescentavam, além dos
pensadores franceses, também
diálogos com a Bélgica. A partir
do CLE, esse leque se abre para

Crescimento inteligente na Unicamp

novas referências internaci-
onais, que incluem Inglater-
ra, Itália e Estados Unidos,
lembra Nobre.

Desdesuacriaçãoesobins-
piraçãodesteespíritodoCLE,
oprogramadaUnicamptem
a peculiaridade da relação
interdisciplinarnabasedotra-
balho filosófico. Abriga estu-
dos que compõem com ou-
tras áreas do conhecimento,
comoFísica,Matemática,Ci-
ências Humanas ou Psicaná-
lise, entre outras.

Na pós-graduação na Uni-
campsãoaceitosestudantes

de outras áreas de estudo, mas
existe uma “aclimatação”. Se-
gundo Nobre, os egressos de
outras áreas são encaminhados
para um ano de cursos de adap-
taçãoemFilosofia.Existemdoze
linhasdepesquisa,estabelecidas
por épocas, que procuram esta-
belecer fundamentos com ou-
tras ciências. “É o modelo do
CLEquesemantémcomoinspi-
ração para o programa de pós”,
conclui.

Valéria Loturco
da Silva: colegas
falam a mesma

linguagem

Eduardo Nasser:
encontro com

Nietzche

João Carlos
Sales,

presidente
da Anpof:

crescimento
da pós é

significativo

A professora Fátima Évora: tática vitoriosa de multiplicação

O professor Marcos Nobre:
intercâmbio com a pesquisa
internacional

Foto: Dário Crispim


