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DA COERÊNCIA À DIFERENCIAÇÃO:
COMPREENDENDO O ESPAÇO EUROPEU DE ENSINO
SUPERIOR E PESQUISA (E SUAS TRANSFORMAÇÕES)

Wim Weymans

Introdução
Não seria exagero afirmar que o objetivo de uma política europeia de ensino

superior e pesquisa é a criação de um European Research Area (ERA)1 ou um European
Area of Higher Education (EAHE)2. Embora os envolvidos nesse campo possam estar
mais afetados pelo processo europeu de reforma do ensino superior, conhecido como
“Processo de Bolonha” e, portanto, mais familiarizados com este, o objetivo
subjacente ao processo é a construção de um espaço comum de ensino superior. A
formação dessa área tornou-se prioritária na agenda europeia, especialmente desde o
acordo intergovernamental assinado em 1999, conhecido como a Declaração de
Bolonha, e a iniciativa da Comissão Europeia, em 2000, conhecida como a Agenda
de Lisboa, que visavam transformar a Europa, até 2010, na economia baseada em
conhecimento mais competitiva do mundo. No entanto, há um contraste marcante
entre a difusão desse conceito de um espaço europeu e sua falta de clareza conceitual.
O que querem dizer as pessoas quando se referem a tal área?

Este capítulo argumenta inicialmente que podemos discernir pelo menos três
maneiras diferentes pelas quais o espaço europeu de pesquisa e de ensino superior
é entendido e estruturado: embora se referindo à mesma área, as pessoas
frequentemente lhe imprimem sentidos diferentes. Este capítulo mostrará
também quem defende qual espaço, e de que forma diferentes grupos desejam
administrá-lo. Embora o foco principal seja o discurso da Comissão sobre
universidades, outras vozes também serão levadas em consideração.

Em segundo lugar, este capítulo argumentará que, no decorrer dos últimos anos,
testemunhou-se uma mudança dramática e paradigmática na forma pela qual esse
espaço é compreendido e estruturado. Essa mudança pode ser descrita como a
evolução de um modelo de coerência e coesão para um modelo de diferenciação
ou competição. Enquanto o modelo de coerência enfatiza e cria semelhanças entre
as diversas universidades europeias, o novo modelo focaliza mais a diferenciação.

1. NT: Espaço Europeu de Pesquisa.
2. NT: Espaço Europeu de Ensino Superior.
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É interessante o fato de que essa mudança afeta os três pontos de vista conflitantes
mencionados acima. O capítulo examina então, como, em decorrência dessas
mudanças, vêm aumentando os investimentos financeiros e políticos da área de
ensino e pesquisa na Europa. Mostrarei ainda de que forma esse novo paradigma
produz novos agentes, uma nova retórica e novos modos de governança.

Apesar da importância das políticas de pesquisa e ensino em termos de
orçamento e de impacto estratégico, muito poucos acadêmicos da UE dedicam
atenção a elas: por exemplo, em Wallace et al. (2005) não há um único capítulo
sobre esse tópico. Embora existam muitos livros interessantes sobre a ideia de um
“espaço europeu” (JENSEN; RICHARDSON, 2004), a construção de uma
identidade europeia (SHORE, 2000) e a relação entre um espaço europeu e essa
identidade (McNEILL, 2004), muito pouca atenção tem sido dedicada à área de
ensino e pesquisa. Na verdade, alguns pesquisadores começaram a investigar o
espaço europeu de ensino superior (VAN DER WENDE, 2001; NÓVOA;
LAWN, 2002; DE WIT, 2003; KEELING, 2004). Entretanto, a maioria dos
estudos existentes examina separadamente as áreas de ensino superior e de pesquisa
e, dessa forma, simplesmente duplica a divisão burocrática de trabalho entre os
respectivos Diretórios Gerais da Comissão Europeia – o de Educação (DG EAC)
e o de Pesquisa (DG RTD). Este capítulo, ao contrário, aborda em conjunto as
áreas de ensino superior e de pesquisa, porque as universidades caracterizam-se
precisamente pela associação entre ensino e pesquisa, o que significa que mudanças
no ensino afetam a pesquisa na universidade, e vice-versa. O fato de o Processo de
Bolonha – que tradicionalmente só envolvia o ensino – atualmente também
reformular a pesquisa em nível de doutorado (THE EUROPEAN MINISTERS
OF EDUCATION, 2005, p. 3-4) mostra quão artificial passou a ser essa distinção.
Da mesma forma, o poder da Comissão, que de início estava limitado
principalmente à pesquisa, atualmente expandiu-se de facto também para políticas
de ensino superior (KEELING, 2006). Isso explica por que os interessados pedem
que “essas duas agendas políticas sejam urgentemente integradas” (EUA, 2005, p.
3). Considerá-las em conjunto permitirá que seja reconhecida a natureza
abrangente das mudanças em andamento.

Disputa por ensino superior e pesquisa nas áreas europeias
O que é um espaço europeu de ensino superior e pesquisa? A resposta trivial

diria que é simplesmente uma área geográfica na qual existem cerca de “4.000
instituições, mais de 17 milhões de estudantes e aproximadamente 1,5 milhão de
funcionários – dos quais 435 mil são pesquisadores” (CEC3, 2006b, p. 3; 2003, p.
5). Nesse sentido, uma “universidade europeia” é uma universidade localizada na
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Europa, tal como uma cidade europeia é uma cidade que pode ser encontrada no
mapa da Europa. No entanto, para a maioria dos intervenientes, a mera presença
de instituições de ensino superior no mesmo espaço geográfico é insuficiente. De
fato, nada garante que essas instituições tenham ciência umas das outras,
compreendam os sistemas de cada uma delas ou troquem informações. Em
Bolonha, em 1999, quando os ministros de educação europeus deram início à
“criação de um espaço europeu de ensino superior” e um ano mais tarde, quando
ocorreu à Comissão a “criação de um espaço europeu de pesquisa” (CEC, 2000,
p. 8), não se referiam apenas a uma área geográfica. Para sentir-se parte de uma
área mais ampla, que vai além das fronteiras da região ou do Estado-nação, não
basta estar objetivamente incluído no mapa europeu: é preciso também estar
conectado subjetivamente com outros povos. Criar um espaço europeu significa
que, no mínimo, as instituições saibam que fazem parte do mesmo espaço ou da
mesma paisagem, e sentem-se conectadas entre si. Como é possível conseguir isso?

Acredito que, até pouco tempo atrás, a resposta a essa pergunta, para a maioria das
pessoas, estava em aumentar a coerência e a coesão de padrões e de graus. No jargão
europeu, essa coesão é frequentemente designada também como “convergência” (no
campo do ensino) ou “harmonização” (quando se fala em pesquisa), e poderíamos
usar também termos como “padronização” ou “coordenação”. Uma vez obtido um
consenso em relação a essa resposta, é possível tomá-la como paradigma, isto é, uma
“constelação completa de crenças, valores, técnicas etc., compartilhados pelos membros
de uma determinada comunidade” (KUHN, 1996, p. 175). Evidentemente, esse
modelo, ou paradigma é um constructo típico-ideal abstrato que, portanto, deixa
espaço para diversas apropriações. Acredito que em documentos de políticas e
iniciativas seja de fato possível discernir pelo menos três maneiras diferentes de
conceituar e construir essa área, conforme o modelo de coerência. Como veremos,
esses pontos de vista diferem também sobre a questão de quem deveria “governar”
essa área (TREIB et al., 2005).

Uma primeira maneira de transformar o mapa europeu em um espaço
europeu por meio de coerência é, obviamente, criar padrões e pontos de
referência comuns ou compartilhados. Nesse sentido, as universidades só
poderiam ser chamadas de universidades europeias se compartilhassem os
mesmos graus, padrões, sistemas de créditos, indicadores e infraestruturas. Uma
vez que o façam, as universidades passarão a comparar-se com outras
universidades europeias, e não a outras universidades de seu próprio país. Além
disso, uma vez que compartilhem os mesmos graus e padrões, passarão a ser
compreensíveis e visíveis – e, portanto, acessíveis – para quem pertence a ela e
para estranhos. A título de comparação, podemos dizer que muitas cidades
europeias são “europeias” porque compartilham a mesma moeda ou o mesmo
sistema de tráfego rodoviário, o que lhes dá uma dimensão europeia diferenciada
que vai além de suas características típicas.
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A primeira tentativa de criar um espaço europeu compartilhado por meio do
compartilhamento de padrões está claramente na base do Processo de Bolonha,
que visa conseguir “maior compatibilidade e comparabilidade” entre os sistemas
de ensino superior (THE EUROPEAN MINISTERS OF EDUCATION, 1999),
por meio da “adoção de um sistema de graus facilmente compreensíveis e
comparáveis”, que oferece uma “referência comum” (CEC, 2005, p. 6). O objetivo
então era “fortalecer a convergência dos sistemas de ensino superior” (CEC, 2003,
p. 4), principalmente pela criação de uma Rede Europeia de Qualificações,
“orientações e critérios aceitos de comum acordo” – uma garantia de qualidade
compartilhada e um Sistema Europeu de Transferência de Créditos, o European
Credit Transfer System (ECTS) (THE EUROPEAN MINISTERS OF
EDUCATION, 1999, 2005, 2007; CEC, 2005, p. 6-7, 11).

A criação do Espaço Europeu de Pesquisa também foi movida pela necessidade
de “referências e padrões básicos comuns” (CEC, 2005, p. 6) e pelo estabelecimento
de “um sistema comum de referência [...] por meio de alinhamento de métodos,
harmonização de procedimentos e comparação de resultados”, resultando no
“desenvolvimento de um espaço europeu de referência técnica e científica” (CEC,
2000, p. 15). Com essa finalidade, “a coleta de dados em toda a União [...] precisa
ser aprimorada, e estatísticas e indicadores precisam ser desenvolvidos no âmbito
europeu” (CEC, 2000, p. 20). Tal como na economia de livre mercado, também
no mercado de pesquisa o objetivo é “simplificar e harmonizar regulamentos e
condições administrativas” (CEC, 2000, p. 19).

Em suma, tanto estudantes quanto pesquisadores devem ser capazes de referir-se
a um horizonte europeu compartilhado, expresso em graus semelhantes e em
indicadores científicos comparáveis. Como mostrou o Processo de Bolonha, para
concretizar essa primeira visão espacial, bastam modos de gestão mínimos ou
“amenos” – como o “método aberto de coordenação” –, envolvendo ministros
nacionais e diversos interessados, uma vez que, em princípio, não é necessário um
corpo supranacional para coordenar políticas nacionais.

No entanto, particularmente para a Comissão Europeia, essa primeira resposta
é insuficiente para a obtenção de um “verdadeiro” espaço europeu. Para ela, a
criação de um espaço compartilhado não pressupõe apenas o compartilhamento
de padrões, mas exige também colaboração ativa por meio de intercâmbio de alunos
e pesquisadores. Compare-se isso à ideia de que é possível criar cidades
verdadeiramente europeias por meio de colaborações entre elas, tais como parcerias.

Este segundo ponto de vista também corrobora concretamente a política
europeia. No campo do ensino, pode-se pensar no programa Erasmus de
intercâmbio, que aumentou a mobilidade estudantil na Europa por mais de um
quarto de século. Enquanto a introdução de graus compartilhados afeta todos os
estudantes, a mobilidade estudantil real por meio do Erasmus envolve apenas uma
minoria relativamente insignificante (NEAVE, 2002, p. 184-185). Considere-se
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também a ideia mais recente de oferecer mais cursos “europeus”, ministrados em
conjunto por um consórcio de universidades, e que levam a graus conjuntos ou
duplos de mestrado ou doutorado (CEC, 2006b, p. 10). No campo da pesquisa,
há a pesquisa colaborativa, que visa “colocar em rede os centros de excelência
existentes” (CEC, 2000, p. 8) – ou seja, criar redes entre diversos países europeus
para aumentar a colaboração entre diferentes equipes europeias de pesquisa. Em
suma, sob este ponto de vista, um espaço genuinamente europeu só passa a existir
quando as universidades colaboram por meio de intercâmbio de estudantes ou
professores.

Ainda mais radicalmente, a Comissão apoia uma terceira maneira de
desenvolver um espaço europeu de ensino e pesquisa que cria novas instituições,
as quais independem de existentes territórios nacionais. Como exemplo dessa
universidade “verdadeiramente” europeia, pode-se citar o European University
Institute (EUI), em Florença, no qual acadêmicos e estudantes lecionam ou estudam
depois de sair de suas universidades nacionais. Da mesma forma, considere-se a
criação de um centro de pesquisa conjunta, Joint Research Center (JRC), como um
centro europeu independente de pesquisa, sob a responsabilidade da Comissão
Europeia. No campo da pesquisa, há o sonho de criar “centros virtuais”, ou
verdadeiros “centros de excelência virtuais”, ou verdadeiros “institutos de pesquisa
virtuais”, por meio de ferramentas de TI (CEC, 2000, p. 8, 10-11). Isso pode ser
comparado à criação de novas capitais (pense em Madri ou Brasília), que se
pretende que transcendam cidades e capitais regionais existentes. A ideia subjacente
é que um espaço verdadeiramente europeu deve ser independente de lugares
existentes que têm reputação nacional.

Os dois últimos pontos de vista implicam diferentes modos de governança.
Embora seja possível admitir que diferentes países concordem em fazer intercâmbio
ou colaborar (como frequentemente o fazem), foi de facto uma instituição
supranacional – a Comissão Europeia – que conseguiu levar adiante programas de
colaboração e intercâmbio em escala europeia. Ao invés de modos
intergovernamentais de governança, encontramos aqui uma forma de orientação
mais centralizada – por exemplo, no campo da pesquisa, no qual a Comissão
determina que tópicos deseja subsidiar. Devido à sua natureza supranacional, a
criação de novas instituições obviamente pressupõe uma forma de orientação ainda
mais centralizada.

Uma vez que os dois últimos pontos de vista sobre a criação de um espaço
europeu por meio de colaboração ou de novas instituições pressupõem formas
centralizadas de governança, não surpreende que a maioria dos interessados e dos
governos nacionais os rejeitem. A Comissão Europeia, pelo contrário, os defende
teimosamente. Por que isso acontece? A resposta simples é que isso ocorre devido
à sede de poder da Comissão. A resposta mais interessante é que a visão particular
da Comissão a respeito de um espaço europeu nasce do apego a uma ideia
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profundamente enraizada de que um espaço genuinamente europeu deve
necessariamente transcender instituições nacionais, e de que envolve um
distanciamento de horizontes nacionais particulares. Assim como os jacobinos na
França revolucionária viam oposição entre o background particular de uma pessoa
e o verdadeiro espírito nacional, a Comissão Europeia acredita igualmente que criar
a Europa envolve um distanciamento do background nacional de cada um. E assim
como os jacobinos franceses criaram práticas e instituições que promoveriam
ativamente esse distanciamento, principalmente por meio da educação
(ROSANWALLON, 1990, p. 100 e seguintes), a Comissão Europeia deseja criar
um espaço europeu por meio de programas de colaboração ou da criação de novas
instituições europeias.

Três espaços, dois paradigmas: da coerência à diferenciação
Embora continue a disputa entre esses três diferentes pontos de vista em relação

ao espaço, acredito que, no decorrer dos últimos anos, o objetivo e o paradigma
subjacentes mudaram drasticamente. Penso que o paradigma de coerência vem
sendo substituído atualmente por um modelo de diferenciação. Se o objetivo final
de um espaço europeu de pesquisa e ensino superior consistia inicialmente em
enfatizar e criar similaridades entre as diversas universidades europeias, mais
recentemente o foco tem se concentrado em diferenciação e competição.4

Não é surpresa que a coerência preceda a diferenciação. Tanto em termos de
lógica quanto cronologicamente, a diferenciação e a competição pressupõem um
grau mínimo de padronização. Como escreve a Comissão: “Uma estrutura europeia
mais coerente e compatível [...] é condição para a possibilidade de compreensão e,
portanto, para a competitividade das universidades europeias” (CEC, 2003, p. 5,
grifos do autor). Isto explica por que a Comissão, sendo atualmente uma das
principais defensoras do paradigma da diferenciação, busca ao mesmo tempo uma
“compatibilidade suficiente entre os diversos regulamentos nacionais” (CEC, 2005,
p. 6) como condição para maior diferenciação. Isso explica também por que alguns
consideram a coerência associada ao Processo de Bolonha como um instrumento
para uma “injeção muito necessária de diversidade e competição no sistema
universitário europeu” (LAMBERT; BUTLER, 2006, p. 38).

Entretanto, enquanto diferenciação pressupõe necessariamente coerência, a
coerência não conduz necessariamente à diferenciação. Embora a padronização
inicial possa ser uma questão de necessidade, a diferenciação posterior é uma
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questão de opção política, e certamente não é uma evolução natural. Aqui residem
todos os problemas políticos. O que deve ser feito uma vez que se alcance um grau
mínimo de coerência? Devem-se distribuir os recursos igualmente por todas as
universidades europeias, de modo a promover maior harmonização? Ou os padrões
e graus compartilhados são apenas um primeiro passo para diferenciar universidades
fracas e fortes? A resposta depende do modelo que se opta por seguir. Aqueles que
defendem o modelo da coerência focalizarão o que as universidades têm em
comum, e desejarão incluir todas elas. Aqueles que partem do modelo de
diferenciação, ao contrário, focalizarão as diferenças entre as universidades e
desejarão promover essa diferenciação por meio de competição.

Certamente, a lógica subjacente aos dois paradigmas foi a necessidade de
transformar a Europa em uma economia baseada no conhecimento. A questão
sempre foi: estão as universidades “em posição de competir com as melhores do
mundo e oferecer um nível de excelência sustentável?” (CEC, 2003, p. 3, 22). No
entanto, as repostas a essa questão diferiram. Aqueles que defendem a coerência
acreditavam que a competitividade internacional aumentaria simplesmente por
meio da coerência (tornando, assim, as universidades europeias mais atraentes para
pesquisadores e estudantes estrangeiros) e pela distribuição de maiores volumes de
recursos entre todas as universidades. Em contraste, aqueles que visam à
diferenciação argumentavam que coerência apenas não seria suficiente, e que
diferenciação e competitividade também seriam necessárias. Os recursos, portanto,
deveriam ser concentrados em uma base competitiva, e não disseminados com base
em um princípio de inclusão.

Segundo a Comissão, a criação de uma verdadeira economia do conhecimento
pressupõe a concentração da pesquisa de ponta em um pequeno número de
universidades, e não a distribuição da capacidade de pesquisa no maior número
de universidades possível, como propõe o modelo de coerência. Assim,
diferenciação tornou-se a nova palavra-chave. Embora ainda afirmasse que “a
meta é levar todas as universidades a seu potencial máximo” (CEC, 2003, p. 16),
a Comissão sugeria também que esse potencial era desigual e que uma
“combinação de necessidade absoluta de excelência, efeitos da precariedade de
recursos e pressões da competição força as universidades e os Estados-membros
a fazer escolhas” (CEC, 2003, p. 18, grifos do autor). Em outras palavras, a
Comissão afirmava que “a Europa precisa de universidades capazes de crescer a
partir de seus próprios pontos fortes, e diferenciar suas atividades com base nesses
pontos fortes” (CEC, 2006b, p. 4, grifos do autor), argumentando que
“mobilizar todo o poder intelectual da Europa exigirá muito mais diversidade do
que se exigiu até agora” (CEC, 2005, p. 5, grifos do autor). A Comissão indicou
as implicações disso, com clareza e sem ambiguidades, ao afirmar que “a
concentração dos recursos para pesquisa em um número reduzido de áreas e de
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instituições deve levar ao aumento de especialização das universidades,
sintonizado com o movimento observado atualmente na direção de uma área
universitária europeia mais diferenciada” (CEC, 2003, p. 18, grifos do autor; ver
também CEC, 2005, p. 5). Isso requer, portanto, “financiamento mais baseado
em competitividade na pesquisa, e financiamento mais baseado em resultados
de ensino” (CEC, 2005, p. 8).

A premissa subjacente ao paradigma da diferenciação é que, para atrair
pesquisadores e estudantes estrangeiros, a universidade europeia, tal como suas
contrapartes norte-americanas, precisam da “massa crítica necessária” (CEC, 2003,
p. 7). A Comissão explica que, embora os Estados Unidos, tal como a União
Europeia, tenham cerca de 4 mil estabelecimentos de ensino superior, apenas 50
deles “respondem pela parte do leão da capacidade norte-americana de pesquisa
acadêmica, do financiamento público de apoio à pesquisa universitária e dos
prêmios Nobel para ciências” (CEC, 2003, p. 5, N. 9; CEC, 2006a, p. 5, N. 9).
Para a Comissão, também na Europa uma “cultura de excelência” pode existir
apenas em “algumas poucas universidades” (CEC, 2005, p. 5). Uma vez que
“negócios de alta tecnologia [...] tendem a estabelecer-se perto das melhores
universidades” (CEC, 2003, p. 8), a concentração da pesquisa é necessária também
para a transferência de tecnologia.

Mudando paradigmas, mudando discursos
Sob este novo paradigma de diferenciação, palavras antigas adquirem novos

significados. Tome-se a ideia central de que, para criar uma “paisagem europeia
dinâmica”, “aberta e atraente” (CEC, 2000, p. 18) para pesquisadores, alunos e
investidores, tanto dentro quanto fora da Europa, “o ensino superior europeu...
deve tornar-se inteligível” ou “mais visível no mundo”, e construir “uma imagem
atraente” (CEC, 2005, p. 4; CEC 2006b, p. 9-10, grifos do autor). Com a mudança
de paradigma, mudou também o significado de inteligibilidade ou visibilidade
como objetivos centrais dessa área. Sob o modelo de coerência, o aumento de
visibilidade ou inteligibilidade significava apenas tornar uma área compreensível
por meio de padrões e referências compartilhados. A ideia era que a Europa detinha
uma competência oculta que precisava tornar-se visível ou inteligível para pessoas
de fora, por meio de uma harmonização de padrões e graus. Isso foi feito pelo
“mapeamento” dos centros europeus de excelência (existentes) (CEC, 2000, p. 10).

Inteligibilidade e visibilidade, sob o paradigma de diferenciação, agora
significam tornar algumas universidades excelentes mais visíveis do que outras –
por meio, por exemplo, de financiamento diferenciado. Os aspectos que, no antigo
modelo de visibilidade, significavam simplesmente a revelação da excelência
existente por meio da harmonização de padrões, no modelo de diferenciação
implicam a criação ativa de excelência por meio da concentração de recursos em
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algumas excelentes universidades altamente visíveis. Sob o modelo de coerência,
supunha-se que a excelência já existia e estava por ser descoberta, enquanto, sob
o paradigma de diferenciação, precisaria ser criada. Em vez de assumir que a
Europa já tem excelência, a Comissão afirmava agora que, no momento, “a
maioria das universidades [...] está mal preparada para a competição em termos
mundiais”, e que, no futuro, “a Europa simplesmente precisa ter um sistema
universitário de primeira classe ou alcançar um nível de qualidade mundial”
(CEC, 2003, p. 22; CEC, 2005, p. 3).

Utilizando a metáfora da luz, a visibilidade já não significava “trazer à luz” a
excelência existente em todas as universidades europeias, ao tornar seus graus
inteligíveis e equiparáveis, mas sim criar excelência colocando as melhores
universidades “sob os refletores”, deixando as demais “na sombra”. A luz da
coerência é um sol que brilha sobre todo o cenário europeu. A diferenciação é um
refletor que seleciona os melhores.

Assim como mudou o significado das palavras-chave em que se baseia o
discurso, mudaram também suas oposições básicas. A dicotomia central do
paradigma da harmonização estava, por um lado, entre um estado de
“fragmentação”, “isolamento”, “compartimentalização”, “disparidade”, “falta de
coordenação” dos sistemas nacionais existentes, que precisavam ser substituídos,
por outro lado, por “descompartimentalização”, “melhor integração” e uma
“abordagem mais coerente” (CEC, 2000, p. 7, 9, 18). Sob o paradigma de
diferenciação, essa dicotomia foi invertida: o ideal agora é a diferenciação ao invés
da coerência, que se opõe a “um grau indesejável de uniformidade” (CEC, 2006b,
p. 3, grifos do autor). O problema agora já não é a fragmentação, e sim “a
uniformidade e o igualitarismo”, que excluem aqueles “que não se ajustam ao
modelo padrão”, resultando em uma “qualidade média das universidades”, e que é
vista em termos de “diferenciação insuficiente”, resultando em “deficiências” (CEC,
2005, p. 3-4, grifos do autor).

Em tom ameaçador, a Comissão afirma abertamente que as universidades já
não devem mais seguir modelos tradicionais, como “o modelo ideal de universidade
imaginado há quase um século [sic] por Wilhelm von Humboldt”, porque hoje a
tendência é “afastar-se desses modelos, na direção de maior diferenciação” (CEC,
2003, p. 5-6, grifos do autor). Embora ainda admita que “o vínculo entre pesquisa
o ensino naturalmente continua a definir o ethos de uma universidade... esse vínculo
não é o mesmo em todas as instituições, em todos os programas ou em todos os
níveis” (CEC, 2003, p. 18). E ainda mais enfaticamente: 

Embora todas as instituições compartilhem certas tarefas e certos valores comuns, nem todas
necessitam do mesmo equilíbrio entre ensino e pesquisa [...] a pesquisa deve continuar a ser uma
tarefa central do sistema como um todo, mas não necessariamente para todas as instituições
(CEC, 2006b, p. 4). 
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Um relatório recente de um grupo europeu de think tank5 afirma, similarmente, que
“há uma necessidade crescente de diversidade – algumas universidades que têm recursos
para competir com as melhores do mundo e outras que atendam às necessidades locais
e regionais com alta qualidade” (LAMBERT; BUTLER, 2006, p. 15).

É difícil dizer exatamente quando o paradigma de coerência foi desafiado pelo
de diferenciação. De fato, é possível argumentar que desde o início da criação de
um espaço europeu de ensino superior e pesquisa, a linguagem da diferenciação já
estava presente nos documentos. No entanto, como no caso da visibilidade, aqui
as palavras significam coisas diferentes. Na Declaração de Bolonha, em 1999, por
exemplo, já se falava em “aumentar a competitividade internacional do sistema
europeu de ensino superior”. Entretanto, na ocasião, isso foi interpretado não em
termos de aumento de competição entre universidades europeias, e sim como
argumento para melhorar a competitividade de todas as universidades europeias
em relação aos Estados Unidos e ao Japão. Sob o paradigma da diferenciação,
“aumentar a competitividade” significa fazer o melhor à custa dos outros. Isso
posto, para que sejam competitivas em relação a universidades não europeias, as
universidades europeias precisam competir também entre si.

O modelo de diferenciação em ação
Esse novo modelo de diferenciação é visível principalmente nas “comunicações”

da Comissão, que o difundiram desde 2003 (ou até antes). No entanto, foi praticado
em iniciativas de políticas tanto quanto foi defendido nessas comunicações. Quais
foram, então, as implicações dessas iniciativas de políticas em diferentes níveis de
espacialidade?

Tomemos inicialmente a criação dos padrões compartilhados. Enquanto no
paradigma de harmonização os padrões compartilhados eram utilizados para aumentar
a coerência entre diferentes universidades, no modelo mais novo, os “padrões” são
utilizados para diferenciá-las. Considere-se a criação de instrumentos para garantir a
qualidade, por meio dos quais as universidades avaliam a si mesmas ou são avaliadas,
o que promove competição e diferenciação. O próprio Processo de Bolonha também
é afetado pela interferência da Comissão, que leva a uma “estratificação crescente do
setor do ensino superior na UE” (KEELING, 2006, p. 214).

Ainda mais crucial e significativa nesse primeiro nível foi a criação do European
Research Council (ERC)6, modelado segundo a National Science Foundation (NSF
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5. NRTT: A expressão equivalente em português, “usinas de ideias”, é menos usada que a forma inglesa. Think
tanks são organizações filiadas a partidos políticos, governos, corporações privadas ou independentes, que
produzem pesquisas, análises e recomendações orientadas à política de temas domésticos e internacionais
com a tentativa de fornecer subsídios a decisões sobre a formulação de políticas públicas. No Brasil, os think
tanks ainda são pouco disseminados e a maioria é filiada a partidos políticos, como, por exemplo, o Instituto
Teotônio Vilela (PSDB), e a Fundação Perseu Abramo (PT). 

6. NT: Conselho Europeu de Pesquisa.
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– Fundação Nacional de Ciências) dos Estados Unidos (CEC, 2004). O objetivo
do ERC é aplicar o mesmo padrão a todos os pesquisadores. No entanto, trata-se
de padrões de excelência, e não de um mínimo denominador comum:
“diferentemente das contribuições anteriores da UE para o financiamento da
ciência, [o ERC] a alocação de recursos será baseada puramente em excelência,
segundo a avaliação de pares” (LAMBERT; BUTLER, 2006, p. 5). Não é preciso
dizer que a competição e a diferenciação são mais acirradas quando pesquisadores
de determinadas universidades entram em competição no âmbito de toda a Europa,
tendo a excelência como seu único critério. Além disso, um ERC com essas
características “estabelecerá referências em relação às quais os melhores
pesquisadores da Europa possam avaliar a si mesmos” (LAMBERT; BUTLER,
2006, p. 57).

O novo modelo afetou também o segundo nível de espacialidade. A criação de
um espaço europeu por meio de colaboração agora visa também à excelência. No
campo da pesquisa havia a intenção de criar as chamadas redes de excelência,
Networks of Excellence (NoE) e projetos integrados, Integrated Projects (IP) (CEC,
2003, p. 10, 18). Na área do ensino, teve início o programa Erasmus Mundus no
nível de mestrado. Diferentemente do programa Erasmus clássico, os programas
Erasmus Mundus pressupõem uma seleção do programa, bem como dos
participantes, em uma base competitiva “para atrair para a Europa alguns dos
melhores estudantes do mundo” (CEC, 2003, p. 1). Enquanto quase todas as
universidades podiam participar dos programas Erasmus tradicionais, os programas
Erasmus Mundus são selecionados em uma base competitiva.

Mais do que no programa Erasmus clássico, o programa Erasmus Mundus
define o espaço europeu em termos de separação ou desconexão: a ideia subjacente
ao programa é que os estudantes só entram em um espaço europeu quando se
confrontam com diversas culturas europeias, motivo pelo qual o programa exige
que realizem seus estudos “em pelo menos dois países europeus” (CEC, 2003, p.
11) durante um ano acadêmico. Enquanto o esquema Fulbright, dos EUA, que é
o principal modelo do Erasmus Mundus, proíbe a estadia em mais de uma
instituição, sob o Erasmus Mundus a estadia em pelo menos dois Estados-membros
é uma condição central. Tal como na pesquisa colaborativa, um espaço europeu é
visto como a negação do enraizamento em um espaço e em uma cultura nacionais.
Entrar em um espaço europeu significa separar-se de culturas nacionais. Resta ver
se essa experiência europeia “desenraizada”, em que estudantes de fora da Europa
são confrontados com duas ou até três culturas durante um ano acadêmico (com
aulas ministradas em inglês), não os deixará confusos, ao invés de enriquecidos por
uma experiência “europeia”. Mesmo assim, nesse sentido o Erasmus Mundus
combina os dois pontos de vista sobre o espaço europeu; da perspectiva dos
organizadores, visa à colaboração, ao passo que, da perspectiva dos participantes,
envolve uma experiência de separação ou desconexão.
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O terceiro ponto de vista sobre um espaço europeu em termos de separação
também é interpretado atualmente em termos de diferenciação. Considere-se a ideia
recente da Comissão de criar um European Institute of Technology (EIT) (CEC,
2005, p. 12; CEC, 2006b, p. 2, 11; CEC, 2006a, p. 2, 4) como contraparte europeia
do MIT. Ao contrário do paradigma de coerência, o EIT busca concentrar-se em
excelência. No entanto, ao invés de concentrar excelência em um pequeno número
de universidades existentes – o que seria o produto de um ERC –, o EIT busca
concentrar a pesquisa em um instituto europeu isolado. Embora o projeto tenha
sido reduzido (CEC, 2006c), a Comissão desejava inicialmente que universidades
de excelência “emprestassem” seus melhores pesquisadores a um instituto europeu,
onde permaneceriam durante vários anos (CEC, 2006a, p. 2, 8-9, 11-12).

Novo modelo, novas formas de governança
A diferenciação mudou também o equilíbrio de poder entre os atores existentes.

Enquanto o Processo de Bolonha, visando à coerência, era liderado principalmente
pelos ministros de Educação dos Estados-membros, “juntamente com [...]
organizações não governamentais europeias”, o modelo de diferenciação é
claramente dirigido por agentes supranacionais, especificamente a Comissão
Europeia. De maneira mais geral, a autonomia das universidades perante os
governos nacionais e a Comissão tende a aumentar sob o novo modelo. Enquanto
a coesão ainda requer um Estado-nação para implementar padrões comuns, o
modelo de diferenciação, ao contrário, precisa que o Estado abra mão de seu
controle sobre as universidades e aumente sua autonomia.

Ao mesmo tempo, o novo modelo cria também novos atores, tais como novas
organizações de pressão7. Enquanto o Processo de Bolonha é monitorado e
orientado pela European University Association (EUA)8, o paradigma da
diferenciação é difundido por organizações de pressão mais “seletivas”. Enquanto
a EUA representa cerca de 700 universidades europeias, suas contrapartes mais
“seletivas”, como a League for European Research Universities (LERU), fundada em
2002, representa apenas 20 – de “Oxbridge”9 a Leuven e Heidelberg –, ao passo
que a liga IDEA, fundada em 2005, representa apenas cinco dos melhores institutos
“técnicos” de pesquisa da Europa. Seus quatro membros fundadores são o Imperial
College London, a Delft University of Technology, o ETH Zürich e a Aachen University
– de onde o acrônimo “IDEA”. Tanto a liga LERU quanto a IDEA representam
explicitamente os interesses das universidades de pesquisa mais conceituadas e,
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7. NRTT: Grupos ou organizações de pressão, também denominados lobbies ou grupos de interesse, objetivam
influenciar a opinião pública e/ou política em questões várias, incluindo política, comercial, moral. Esses
grupos usam diferentes métodos, entre os quais lobby, campanhas de mídia, publicidade, enquetes e pesquisa.
Algumas organizações têm o apoio de poderosas empresas e políticos.

8. NT: Associação Universitária Europeia.
9. NT: “Oxbridge” faz referência às duas universidades inglesas mais conhecidas, Oxford e Cambridge.
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portanto, defendem a diferenciação. Assim, um espaço europeu diferenciado
provoca também a diferenciação em grupos de pressão.

É interessante o fato de a distância entre as organizações políticas mais inclusivas
e mais elitistas não ser tão grande quanto seria de esperar: todas parecem apoiar a
diferenciação, o que sugere que, de fato, há um paradigma em ação. Até mesmo a
muito inclusiva EUA afirma que “as universidades aceitam a existência de uma
tensão entre o fortalecimento necessário das universidades de pesquisa e a
necessidade de garantir recursos para o ensino baseado em pesquisa em todas as
universidades” (EUA, 2005, p. 4).

Embora em sua maioria os atores envolvidos concordem com o novo paradigma
de diferenciação, persistem as diferenças tradicionais no espaço europeu entre a
Comissão e esses grupos de pressão antigos e novos. Mais uma vez entram em
conflito dois conceitos sobre o espaço europeu: um espaço em termos de
infraestrutura e padrões comuns – agora atendendo à diferenciação e à excelência
– opõe-se novamente a um espaço europeu que transcende as universidades
nacionais existentes. Tal como antes, todos os participantes concordam a respeito
da primeira visão de espacialidade: assim como quase todos endossam o Processo
de Bolonha como meio de obter maior coerência, agora todos apoiam a criação de
um conselho de pesquisa (ERC) como forma de aumentar a diferenciação. No
entanto, quando se trata da visão mais ambiciosa de um espaço europeu mais
integrado, a Comissão e os interessados separam-se novamente. Assim como quase
todas as organizações de pressão receberam muito bem o ERC, também rejeitaram
quase unanimemente o “MIT europeu” (o EIT), exatamente porque se tratava de
uma instituição isolada, que só era defendida pela Comissão.

Os críticos de ponto de vista mais radical da Comissão a respeito do espaço
europeu podem argumentar que uma verdadeira diferenciação é incompatível com
os pontos de vista da Comissão, que são mais “integrados” e controlados, “de cima
para baixo”. Embora muito poucos duvidem que o ERC – como a National Science
Foundation, nos Estados Unidos – seja uma forma eficiente de favorecer, “de baixo
para cima”, a diferenciação, a competição e a excelência, muitos duvidam da eficiência
de uma competição que sofra interferência da Comissão. De fato, as Redes de
Excelência demandam uma enorme quantidade de trabalho burocrático, são movidas
por políticas e não são suficientemente responsivas à ciência (LAMBERT; BUTLER,
2006, p. 44), enquanto o programa Erasmus Mundus, por seu lado, aceita apenas
universidades que já são colaboradoras. Tudo isso significa que universidades
genuinamente excelentes – como “Oxbridge” – relutam em candidatar-se a esses
programas e correm o risco de tornar-se excelentes apenas no nome.

Embora antigas oposições ainda se manifestem, há diferenças cruciais entre a
governança sob o novo paradigma de diferenciação e o paradigma de coerência. De
maneira geral, sob o paradigma da diferenciação as apostas tornaram-se mais altas.
Ao contrário do paradigma da diferenciação, o modelo de harmonização era
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simplesmente menos controvertido e, nesse sentido, menos político, – o que não é
nenhuma surpresa: quem se oporia a maior coerência de padrões? É esse o motivo
pelo qual o Processo de Bolonha é visto frequentemente como um exemplo de
formulação harmônica de políticas em que todos os interessados estão envolvidos,
mostrando assim que de fato é possível uma governança em vários níveis, com algo
como 40 ministros e o mesmo número de interessados em torno da mesa. A
inclusividade é também uma característica típica do modelo de coerência: o programa
Erasmus e o Processo de Bolonha, por exemplo, têm como objetivo incluir o maior
número possível de instituições, e evitar qualquer competição interna em termos de
qualidade. Também no campo da pesquisa colaborativa houve, de facto, uma ausência
acentuada de competição quanto à excelência das equipes de pesquisa. Em vez disso,
ocorreu participação de uma grande variedade de institutos de pesquisa europeus,
homogeneamente distribuídos entre o Norte e o Sul, o Leste e o Oeste.

Em contraste, políticas que visam à diferenciação geralmente têm caráter mais
político, não só porque o financiamento é diferenciado com base na competição,
mas também por ser maior o volume de recursos disponíveis. O paradigma de
coerência não teve outro incentivo além das assinaturas de ministros ou a concessão
de auxílios relativamente reduzidos para os estudantes do programa Erasmus. É
verdade que as verbas do programa Marie Curie e a pesquisa colaborativa envolveram
um orçamento considerável. Mas o orçamento utilizado para disseminar o novo
modelo é consideravelmente maior. O ERC terá um orçamento próprio de cerca
de €1 bilhão por ano, enquanto os recursos do Erasmus Mundus – aos quais,
surpreendentemente, só têm direito cidadãos não europeus – são mais altos do que
os dos programas Erasmus já existentes. Assim sendo, a presença do financiamento
como mecanismo de governança significa que o impacto do paradigma de
diferenciação tende a ser ainda maior do que aquele do modelo de coerência.

Entretanto, à medida que os debates tornam-se mais políticos e as apostas mais
altas, paradoxalmente diminuem as consultas e, portanto, a contestação. De fato,
a consulta relativamente ampla que ainda caracterizava o modelo de coerência –
por exemplo, no Processo de Bolonha – foi substituída agora por um estilo de
governança de cima para baixo. Os projetos do ERC e do EIT foram
implementados rapidamente e sem muita consulta. Apesar da rejeição maciça à
ideia de um EIT por vários interessados e órgãos de consulta internos e externos à
Comissão (por exemplo, SANDERS, 2006; LAMBERT E BUTLER, 2006, p. 5,
58-59; LERU, 2005), no primeiro momento o Conselho e a Comissão levaram
adiante a ideia (ver CEC, 2006a; CEC, 2006b, p. 2, 11). Foi apenas recentemente
que a Comissão passou a ser mais moderada, provavelmente devido aos protestos
de alguns Estados-membros.10
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Como podemos explicar que as consultas diminuam à medida que as apostas
aumentam? Uma explicação que reflete algumas dúvidas diria que, quando o
orçamento aumenta, o espaço para a consulta democrática diminui. Uma
governança em níveis múltiplos no Processo de Bolonha é aceitável enquanto não
envolvem altos orçamentos da UE. Acredito, no entanto, que essa é apenas parte da
história. O consenso relativo em torno dessa política de cima para baixo pode ser
explicado também pela linguagem utilizada para legitimar a criação de um espaço
europeu diferenciado. Acredito que a diferenciação é legitimada por meio de uma
“retórica de emergência” permanente. A origem e a força motriz dessa retórica
repousam na chamada Agenda de Lisboa da Comissão, que deseja tornar a Europa,
até 2010, a economia baseada no conhecimento, a mais competitiva do mundo.

É verdade que essa retórica de emergência foi utilizada pela Comissão já em
2000, quando declarou que “a situação é urgente” (CEC, 2000, p. 24). O tema
avolumou-se ainda mais quando o modelo de diferenciação passou a orientar as
políticas europeias. Desde então, a área de ensino e pesquisa é retratada como em
permanente estado de emergência. Em quase todos os documentos da Comissão
é enfatizada a dramática debilidade europeia nas áreas de ensino e pesquisa em
relação aos Estados Unidos e ao Japão. Essa retórica tornou-se particularmente
forte quando, em 2004, foi feita pela primeira vez uma tentativa de classificar as
500 melhores universidades do mundo, no que ficou conhecido como a
classificação de Xangai (SHANGAI JIAO TONG UNIVERSITY, 2004). Desde
então, essa classificação vem sendo utilizada pela Comissão Europeia para legitimar
seu recurso a ações cada vez mais drásticas (por exemplo, em CEC, 2005, p. 3,
N. 10; CEC, 2006a, p. 5, N. 6). Quase simultaneamente, outra classificação
global feita pelo “Times Higher Education Supplement” (2004) chegou a
conclusões semelhantes. Por que essas classificações foram tão alarmantes? Tony
Blair respondeu a essa pergunta no Parlamento Europeu em junho de 2005,
quando declarou que “entre as 20 universidades de ponta no mundo hoje, apenas
duas estão agora na Europa” (BLAIR, 2005). Blair omitiu modestamente o fato
de que as duas estavam na Grã-Bretanha, de modo que, nas palavras da Comissão,
“exceto por um punhado de universidades na Grã-Bretanha, não há universidade
europeia alguma entre as 20 melhores do mundo, e há relativamente poucas entre
as 50 melhores” (CEC, 2005, p. 3; CEC, 2006a, p. 5). Uma situação tão
desesperadora, conclui o argumento, requer e legitima medidas urgentes. 

Talvez essa retórica de um estado de emergência explique por que a Comissão
recebe um mandato tão forte nesse campo, e por que pode operar de forma rápida
e de cima para baixo, em contraste com os procedimentos de baixo para cima que
foram característicos da implementação da coerência. Isso é surpreendente, uma vez
que iniciativas de difusão da diferenciação, como o ERC, “causaram alarme em
alguns países da UE, preocupados com a possibilidade de que a pressão por
resultados viesse a significar que o dinheiro europeu seria bombeado para instituições
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de elite, com os melhores resultados de pesquisa sendo obtidos principalmente na
Grã-Bretanha, nos países nórdicos e na Holanda” (LAITNER, 2005). No entanto,
embora muitos Estados-membros tivessem razões para acreditar que um ERC seria
contrário a seus interesses nacionais, o Conselho, mesmo assim, apoiou a Comissão
na criação de um espaço europeu diferenciado. Mas ainda não se sabe como as coisas
vão evoluir quando o ERC começar a operar. Os Estados-membros do Sul e do
Leste aceitarão uma paisagem europeia diferenciada? Além disso, pode-se questionar
se esses países não estão “presos em um círculo vicioso: não conseguirão mais
recursos se não houver reformas; e não poderão reformar sem mais dinheiro”
(LAMBERT E BUTLER, 2006, p. 20, 38, 47, 55, 60, 65).

Epílogo: “Pesquisas futuras”
Alguns podem objetar que este capítulo limita-se a examinar os discursos oficiais

sem investigar efetivamente de que forma as pessoas vivenciam as mudanças da vida
normal no espaço europeu. Pode-se perguntar, por exemplo, se a intenção oficial
do Processo de Bolonha de aumentar a mobilidade estudantil de facto não a reduziu,
devido à estrutura rígida de estudos que criou. Embora seja verdade que uma análise
dos textos da Comissão não nos diz como e se eles são implementados e vividos no
dia a dia, acredito que seja igualmente verdadeiro que tal análise também precede
os eventos nesse nível e, portanto, pode identificar tendências que ainda não foram
implementadas na prática. Apesar de todas as dúvidas pós-modernas sobre a ideia
de um “centro”, ainda é verdade que a maioria das políticas começa em um nível
político bastante limitado, e só é de fato implementada posteriormente. A
Declaração de Bolonha veio primeiro, depois o processo, e não o inverso.

Por esse motivo, a análise conceitual pode oferecer um “sistema precoce de
alarme”, o qual nos informa que pode estar a caminho um terremoto na área do
ensino. Somente agora, muitos anos após o início do Processo de Bolonha, é que
milhões de estudantes e pesquisadores do espaço europeu vêm chegando a um acordo
com suas consequências. Se esperarmos até que o modelo de diferenciação se torne
visível no campo, tanto os interessados quanto os formuladores de políticas podem
– mais uma vez – ser surpreendidos por decisões que não previram e que poderiam
desaprovar. Portanto, o paradoxo é: embora só agora possamos identificar quais são,
na prática, as implicações de um processo como o de Bolonha, é exatamente por essa
razão que é tarde demais para mudar erros de funcionamento. Portanto, embora
difiram de um exame daquilo que acontece na vida normal, análises conceituais
podem ainda antecipar criticamente consequências nesse nível. De que forma, então,
podemos tentar antecipar as consequências do paradigma de diferenciação?

Em primeiro lugar, é óbvio que podemos antecipar consequências examinando
os Estados Unidos como exemplo de uma área diferenciada e, portanto, invocada
constantemente pela Comissão. Um dos problemas que podemos observar nesse
país refere-se ao papel social das ciências (sociais), em relação ao qual a Comissão
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sempre assumiu uma posição ambígua. Por um lado, a Comissão sugere que as
universidades devem estar mais abertas para a sociedade, e devem “explicar, em
nível doméstico e no exterior, o valor específico daquilo que produzem para os
aprendizes e para a sociedade” (CEC, 2005, p. 4). Da mesma forma, a Comissão
lamenta que “a comunicação entre especialistas científicos e não especialistas seja
muito necessária, mas frequentemente inexistente” (CEC, 2006b, p. 8). Essa
abertura para a sociedade varia entre o desenvolvimento de políticas orientadas
pela pesquisa e uma “abertura” para a sociedade e o mercado em geral (por
exemplo, CEC, 2005, p. 8), chegando até a uma “fertilização cruzada com a
comunidade de negócios e a sociedade mais ampla” (CEC, 2006b, p. 4).

Por outro lado, entretanto, a Comissão afirma também que as “universidades
devem ser financiadas mais por aquilo que fazem do que pelo que são, focalizando
o financiamento em produtos relevantes mais do que em insumos” (CEC, 2006b,
p. 7). No entanto, quanto mais os produtos são mensurados nas ciências sociais (e
pelas) ciências sociais, maior é a tendência dos pesquisadores a publicar em revistas
altamente especializadas. Isto significa, por sua vez, que estarão menos propensos
a publicar para uma audiência mais ampla (uma vez que tais publicações não são
reconhecidas como “produto” relevante na maioria das classificações); e que estarão
menos propensos a desenvolver posições mais gerais diante de uma audiência mais
ampla (uma vez que essas posições raramente se ajustam àquilo que é exigido pelas
revistas especializadas); ou simplesmente terão menos tempo para comunicar-se
com uma audiência mais ampla (LIPSETT, 2006). Em suma, corre-se o risco de
comprometer a “missão pública e o retorno social e cultural geral das universidades”
(CEC, 2006b, p. 6).

Aqui a Comissão Europeia corre o risco de reproduzir o paradoxo que
caracteriza o admirado exemplo norte-americano: embora tenha as melhores
universidades de pesquisa em termos de produção, os Estados Unidos
comprovadamente acolhem nelas menor número de “intelectuais públicos” de
ciências sociais do que a Europa. A questão será, então, se o paradigma de
diferenciação não poderá conduzir a uma “neutralização” do papel social e político
dos acadêmicos nas ciências (sociais); e se, ao fazê-lo, a Europa não corre o risco de
perder um de seus valores culturais típicos em nome de um modelo americano
particularmente deficiente nesse aspecto.

Outro problema que podemos observar em uma área diferenciada como os
Estados Unidos é que a universidade e os conhecimentos que produz são vistos
“em termos de uma lógica generalizada de ‘responsabilização’, na qual a
universidade deve perseguir a ‘excelência’ em todos os aspectos de seu
funcionamento” (READINGS, 1996, p. 3). Da mesma forma, a Comissão apoia
também a “garantia de qualidade externa” (CEC, 2005, p. 7) e a relaciona a “metas
e indicadores claramente definidos” (CEC, 2006b, p. 8) ou à existência de gestão
profissional nas universidades, admitindo “profissionais externos à tradição
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puramente acadêmica” nas “estruturas de gestão e governança das universidades”
(CEC, 2003, p. 17 e 9; CEC, 2005, p. 9; CEC, 2006b, p. 5). No entanto, a
excelência e a responsabilização tendem frequentemente a reduzir-se a
procedimentos “exaustivos de prestação de contas”, “contabilidade” e avaliação
(READINGS, 1996, p. 18, 26, 29, 32, 130-134). Em decorrência, a universidade
necessita cada vez mais de administradores, o que explica por que as universidades
(norte-americanas) vêm a si mesmas “apenas em termos da estrutura de
administração corporativa” (READINGS, 1996, p. 29). Entretanto, pode-se
perguntar se essa percepção reflete a missão das universidades. É o conhecimento
produzido e ensinado pela universidade algo que pode ser mensurado e
quantificado? Pode sua responsabilidade ser reduzida à prestação de contas? Não
deveria sua missão persistir em alguma “determinação final”, ao invés de adotar
uma definição estreita de excelência, “como um álibi que pode nos eximir da
necessidade de pensar sobre o que estamos afirmando, quando e com que
fundamento estamos fazendo tais afirmações?” (READINGS, 1996, p. 160).

Mas podemos também, em segundo lugar, aprender lições positivas com os
Estados Unidos, tais como a importância do acesso. Não é fácil conciliar uma área
diferenciada com o “compromisso do Processo de Bolonha de tornar igualmente
acessível a todos uma educação de alta qualidade” (THE EUROPEAN
MINISTERS OF EDUCATION, 2005, p. 4), uma vez que a diferenciação
normalmente implica diversificação dos estudantes com base em sua inteligência.
No entanto, essa paisagem diferenciada significa também que as universidades
precisarão de mais dinheiro, o que implica quase inevitavelmente a introdução de
encargos educacionais (LAMBERT; BUTLER, 2006, p. 4); o que, por sua vez,
significa que há um risco de que alguns dos melhores estudantes provenientes de
um background menos privilegiado não possam prosseguir em seus estudos. Assim
sendo, uma diferenciação refletirá diferenças econômicas mais do que de talento.

Se um espaço europeu diversificado realmente deseja atrair os melhores, e não
os mais ricos, e assim “romper a associação entre origem social e realização
educacional” (CEC, 2005, p. 6), é necessário que disponha de um sistema amplo
de bolsas, como ocorre nos Estados Unidos ou no Reino Unido. De fato, a
Comissão enfatizou que “é crucialmente importante manter a excelência do ensino
e da pesquisa... garantindo, paralelamente, acesso amplo, justo e democrático”
(CEC, 2003, p. 6, 13-15; CEC, 2005, p. 10). Contrariando muitas opiniões na
Europa (continental), que acreditam no “direito automático de acesso a estudos
universitários” (CEC, 2003, p. 14), a Comissão argumenta que “na prática,
encargos educacionais poderiam prover melhor acesso a estudantes de grupos de
baixa renda se recursos suplementares fossem utilizados em um sistema sólido de
auxílios” (CEC, 2005, p. 8). Dito de forma mais direta: a “utilização do
argumento do acesso para justificar a educação gratuita para todos os estudantes
universitários é simplesmente uma reivindicação especial da classe média”
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(LAMBERT; BUTLER, 2006, p. 52). A Comissão sugere concretamente que “ao
serem introduzidos encargos educacionais, uma parte substancial dos recursos
deve ser redistribuída como subsídios/empréstimos condicionados à renda,
visando garantir o acesso para todos, e como bolsas vinculadas ao desempenho,
para estimular excelência” (CEC, 2005, p. 10). No entanto, a maioria dos
governos ou dos grupos de pressão que vêm (lentamente) implementando o
paradigma de diferenciação não seguiu o conselho da Comissão de compensar
subsídios com base em talento (e parcialmente financiados pelos encargos
educacionais) para os menos privilegiados. Isso é preocupante, uma vez que os
riscos do espaço europeu diversificado tornam-se mais desiguais do que os de sua
contraparte norte-americana, na qual a excelência está, pelo menos em parte,
associada a um esquema ampliado de subsídios.

Outra lição que podemos aprender com os norte-americanos, como admite a
Comissão, é a promoção de certos valores e práticas no ensino superior, tais como
a valorização da interdisciplinaridade, da pesquisa básica, da autonomia e das
perspectivas de carreira para (jovens) pesquisadores, e assim por diante (LAMBERT;
BUTLER, 2006, p. 44; INGDAHL, 2006; CEC, 2003, p. 8-9; CEC, 2005, p.
9). No entanto, embora a implementação bem-sucedida da diferenciação exija esses
valores e práticas, essa tarefa será muito difícil.

Uma terceira e última forma de prever problemas é focalizar o Reino Unido
como país europeu onde a diferenciação já foi implementada e cujos resultados já
podem ser observados. Um dos resultados marcantes é que o ensino torna-se menos
importante do que a pesquisa, uma vez que “o financiamento competitivo [...] com
base em sistemas de avaliação institucional e em indicadores diversificados de
desempenho” (CEC, 2006b, p. 8) significa – de facto – a distribuição de recursos
com base na produção de pesquisa, o que é igualmente preocupante. Embora os
Estados Unidos tenham as melhores universidades de pesquisa do mundo, quando
se trata da qualidade do ensino de graduação, algumas das principais universidades
europeias de pesquisa, particularmente no Reino Unido, são comprovadamente
melhores em alguns aspectos. Um exemplo é “Oxbridge”, com seu sistema tutorial
específico, que envolve pesquisadores de ponta (e não estudantes de pós-graduação,
como ocorre nos Estados Unidos), que oferecem sessões de orientação em pequenos
grupos para alunos de graduação. Entretanto, esse sistema de ensino na graduação
e as instituições que oferecem esse contexto particular estão atualmente ameaçados,
exatamente em consequência do “financiamento de pesquisa mais baseado na
competição e do financiamento de ensino mais relacionado a resultado” (CEC,
2005, p. 8). Isso se dá porque, se a carreira dos acadêmicos depende cada vez mais
da produção de pesquisa, e não do comprometimento com o ensino de graduação
e a vida universitária em geral, esse comprometimento corre o risco de ser afetado.

Outro problema relaciona-se à maneira pela qual uma área diferenciada é criada
no Reino Unido. Enquanto os Estados Unidos já criaram uma paisagem
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universitária diferenciada, países europeus, como o Reino Unido, tentam obtê-la
por meio da “criação altamente artificial de um mercado fictício” (READINGS,
1996, p. 36), utilizando recursos governamentais. Isso significa concretamente que
o governo britânico cria um “mecanismo de prestação de contas [...] unificado”,
como o Research Assessment Exercise (RAE), para “acentuar diferenças na qualidade
percebida, mais do que para reduzi-las. Assim, mais dinheiro é destinado aos
departamentos que apresentam escores altos, enquanto os mais pobres, ao invés de
desenvolver-se, ficam à míngua” (READINGS, 1996, p. 36-37).

No entanto, uma vez que o “dinheiro do contribuinte” está envolvido, os
procedimentos utilizados para a concessão de financiamentos competitivos tendem
a envolver um sistema profundamente burocrático, que desenvolve auditoria,
supervisão e controle sobre a atividade dos pesquisadores (READINGS, 1996, p.
36-37). Ironicamente, quando se trata de políticas do ensino superior, o Reino
Unido tornou-se atualmente um precursor de um sistema burocrático usualmente
associado a “Bruxelas”. Consequentemente, o Reino Unido (e amanhã será a vez
da Europa) corre o risco de criar um “mercado” ou “espaço” universitário artificial
que envolve muito mais burocracia e governo do que o modelo americano que
desejavam imitar. No entanto, tal situação pode levar a resultados não pretendidos.
De fato, esse controle burocrático pode até mesmo tornar-se contraproducente,
não apenas porque rouba tempo dos pesquisadores, mas também, e principalmente,
porque parte da premissa de que os pesquisadores não são dignos de confiança, o
que pode prejudicar sua “integridade e seu orgulho profissional” e construir “uma
cultura de suspeita, baixa disposição moral e, em última instância, resultar em
cinismo profissional” (O’NEILL, 2002, p. 50 e 57). Com exceção do trabalho de
Reading (1996), talvez não seja coincidência que essas tendências sejam examinadas
principalmente por acadêmicos britânicos, tais como Onora O’Neill (2002), David
Marquand (2004), Michael Power (1997) ou Marilyn Strathern (2000).

Esses são apenas alguns exemplos que denunciam a tendência burocrática de
medir e “objetivar” o conhecimento, a pesquisa e o ensino, e que não se limita
apenas ao Reino Unido: o que acontece atualmente no Reino Unido e em alguns
outros países europeus pode acontecer amanhã no resto da Europa. Como vimos,
a criação de um espaço europeu de ensino superior e pesquisa muda também a
realidade de uma universidade europeia. Apesar disso, essas universidades europeias
praticamente não estão refletindo sobre essas e outras mudanças futuras. Em
comparação com a escala de mudanças que atualmente afetam o espaço europeu,
a pesquisa acadêmica sobre essas mudanças é relativamente rara; e dentro desse
campo pouco explorado, apenas alguns pesquisadores oferecem uma perspectiva
crítica. Diante dessa lacuna entre as mudanças dramáticas na paisagem universitária
europeia e a escassez de pesquisas (críticas) nas próprias universidades sobre essas
mudanças – que, no entanto, determinarão seu futuro –, justifica-se um apelo por
mais pesquisas.
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