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Resumo 

A análise da avaliação científica é pautada em critérios objetivos que descrevem aquilo que os 

avaliadores desejam para o futuro das suas respectivas áreas. A partir de uma perspectiva 

diferente,  propomos um olhar sociológico para avaliação da ciência econômica a partir das 

redes que os docentes dos programas de pós-graduação em ciências econômicas criam quando 

vão para o exterior concluir as suas próprias pós-graduações. Nesta pesquisa desenvolvemos 

um enfoque que privilegia a função dos programas mais bem avaliados como replicadores da 

lógica centro-periferia, mas internamente. Analisamos a formação acadêmica na área como 

elemento de atribuição de prestígio e poder a partir de uma abordagem que ultrapassa os 

limites das abordagens que opõe o local ao internacional e o estrutural ao simbólico. Dessa 

forma, mostramos como critérios de avaliação propiciam a replicação de modelos 

institucionais que se originaram externamente ao contexto brasileiro. 

Palavras-Chaves: Sociologia Econômica; Sociologia da Ciência; Sociologia do 

Conhecimento; Geopolítica do Conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Scientific evaluation's analisys is guided by objective criteria that describe what the evaluators 

desire for the future of their respective areas. Following a different perspective, this work 

proposes a sociological view for evaluating economic sciences from networks created by post 

graduation professors when themselves go abroad to complete their own post graduation. This 

research develops an approach that favours the most well evaluated programs functions as 

replicators of the center-periphery logic, but internally.  Academic background is analysed as 

a prestige and power allocation element, from a view that exceeds the boundaries of other 

perspectives that clashes local to international, structural to symbolic. Evaluation criteria is 

shown to provide  the replication of institutional models that are originally foreign to brazilian 

context. 

Keywords: Economic Sociology; Sociology of Science; Sociology of Knowledge; Geopolitics 

of Knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Abreviaturas e Siglas 

ANPEC – Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia 

BID – Banco Internacional de Desenvolvimento 

CAEN-UFC – Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade do Ceará  

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEPAL – Comissão Econômica para América Latina e Caribe  

CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CPDOC- Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

EPGE - Escola Brasileira de Economia e Finanças 

ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos 

IE – Instituto de Economia 

IFCS – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 

IPE – Instituto de Pesquisas Econômicas 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

ISSNs - Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas 

MAR-FURG – Mestrado em Economia Aplicada – Universidade Federal do Rio Grande 

MEC – Ministério da Educação 

PPG – Programa de Pós-Graduação 

PPGDSTU – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido 

PPGE – Programa de Pós-Graduação em Economia 

PPGEA – Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada 

PPGECO – Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais  

PPGECON – Programa de Pós-Graduação em Economia 

PUC – Pontifícia Universidade Católica 

QUALIS – Sistema Brasileiro de Avaliação de Periódicos 

SCIELO – Biblioteca Eletrônica Online  

UEL – Universidade Estadual de Londrina 

UEN – Unidade Estratégica de Negócio 



UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 

UERN – Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UFBA – Universidade Federal da Bahia  

UFC – Universidade Federal do Ceará 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro  

UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

UFV – Universidade Federal de Viçosa 

UNB – Universidade Nacional de Brasília 

UNICAMP – Universidade de Campinas 

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

USAID – Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

USP – Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lista de Figuras 

Figura 1 – Número de Inscritos por Universidade no Processo Seletivo da ANPEC – Mestrado 

Acadêmico ............................................................................................................................................. 65 

Figura 2 – Periódicos da Economia (ISSNs) Avaliados no Qualis 2013-2016 como A1 por País ....... 71 

Figura 3 - Editores-Chefe dos Periódicos da Economia (ISSNs) no Qualis 2013-2016 como A1 por 

País ........................................................................................................................................................ 72 

Figura 4 - Proporção de Homens e Mulheres por Programa de Pós-Graduação em Economia ............ 77 

Figura 5 - Grafo da Rede de Doutoramento dos Docentes que Compõem os PPGE Nota 7 ................ 82 

Figura 6 – Doutorados concluídos dos docentes dos PPGE Nota 7 ...................................................... 84 

Figura 7- Grafo da Rede de Doutoramento dos Docentes que Compõem os PPGE nota 6 .................. 87 

Figura 8 - Doutorados Concluídos dos docentes dos PPGE nota 6 ....................................................... 88 

Figura 9 – Grafo da Rede de Doutoramento dos Docentes que Compõem os PPGE nota 3. ............... 90 

Figura 10 - Doutorados Concluídos dos Docentes dos PPGE Nota 3 ................................................... 91 

Figura 11 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (FGV-RJ) ....................................... 93 

Figura 12 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (FGV-SP) ....................................... 93 

Figura 13 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (USP) ............................................. 94 

Figura 14 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (PUC-RJ) ....................................... 95 

Figura 15 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UCB) ............................................ 96 

Figura 16 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UFF) ............................................. 97 

Figura 17 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UFMG) ......................................... 98 

Figura 18 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UFRJ) ........................................... 99 

Figura 19 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UNB) ............................................ 99 

Figura 20 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UNICAMP) ................................ 100 

Figura 21 - Perfil de Internacionalização da Graduação dos PPGE Nota 3 ........................................ 102 

Figura 22 - Perfil de Internacionalização do Mestrado dos PPGE Nota 3 .......................................... 103 

Figura 23 - Perfil de Internacionalização do Doutorado dos PPGE Nota 3 ........................................ 103 

Figura 24 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE FGV-RJ ...................................................... 105 

Figura 25 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE FGV-SP ...................................................... 107 

Figura 26 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE IPE-USP ..................................................... 108 

Figura 27 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE PUC-RIO .................................................... 109 

Figura 28 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UCB ............................................................ 110 

Figura 29 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFF ............................................................. 111 

Figura 30 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFMG ........................................................ 112 

Figura 31 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFRJ ........................................................... 113 

Figura 32 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UNB............................................................ 114 

Figura 33 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UNICAMP.................................................. 115 

Figura 34 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFAL.......................................................... 116 

Figura 35 -  Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFSM ........................................................ 117 

Figura 36 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFOP .......................................................... 118 

Figura 37 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UNIFESP .................................................... 119 

Figura 38 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UEL ............................................................ 120 

Figura 39 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UERN ......................................................... 120 

Figura 40 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFG ............................................................ 121 

Figura 41 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE MAR-FURG ............................................... 122 

Figura 42 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFSCAR .................................................... 122 

Figura 43 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFRN ......................................................... 123 

Figura 44 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UEPG.......................................................... 124 



Figura 45 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE PUC-SP ...................................................... 124 

Figura 46 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UNIOESTE ................................................ 125 

Figura 47 - Internacionalização nos Doutorados dos Docentes dos PPGE Nota 7 por Década .......... 127 

Figura 48 - Internacionalização nos Doutorados dos Docentes dos PPGE Nota 6 por Década .......... 128 

Figura 49 - Endogenia na Formação dos Docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia 

Nota 7 .................................................................................................................................................. 130 

Figura 50 - Proporção de Docentes com Doutorados Concluídos na Respectiva Instituição por PPGE 

Nota 7 Concluídos no Brasil ............................................................................................................... 131 

Figura 51 - Docentes dos PPGE Nota 7 Formados na USP por Nível de Formação .......................... 132 

Figura 52 - Endogenia na Formação dos Docentes dos PPGE em Economia Nota 6 ......................... 132 

Figura 53 - Proporção de Docentes com Doutorados Concluídos na Respectiva Instituição por PPGE 

Nota 6 Concluídos no Brasil ............................................................................................................... 133 

Figura 54 - Docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 Formados na USP por 

Nível de Formação .............................................................................................................................. 134 

Figura 55 - Proporção de Doutorados Concluídos no Trio UNICAMP - UFRJ - UFF ....................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 
 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 13 

1 – Referenciais Teóricos ...................................................................................................................... 21 

1.1 – A Sociologia da Economia ....................................................................................................... 21 

1.1.1 - Paradigmas de Ciência Econômica .................................................................................... 22 

1.1.2 - A Sociologia e a Economia como Construções Sociais ..................................................... 27 

1.1.3 - Sociologia Econômica: Contexto e Desafios ..................................................................... 30 

1.2 – A Geopolítica do Conhecimento a e Relação entre Centros Internos e Externos de Formação 

Acadêmica ......................................................................................................................................... 36 

1.2.1 - Definições de Conhecimento e Conhecimento Científico ................................................. 36 

1.2.2 – Internacionalização ............................................................................................................ 45 

1.2.3 - Os componentes simbólicos e estruturais da ciência econômica brasileira ....................... 48 

2 – A Institucionalização das Ciências Econômicas no Brasil .............................................................. 51 

2.1 - De Advogados e Engenheiros a Economistas ........................................................................... 52 

2.2 - Sobre os Investimentos na Pós-Graduação: para além do discurso da benevolência ............... 53 

2.3 - A USP como Centro de Formação da Elite Dirigente .............................................................. 56 

3 – Metodologia .................................................................................................................................... 58 

3.1 - A Plataforma Lattes como Campo de Estudo ........................................................................... 59 

3.2 - Avaliação da CAPES ................................................................................................................ 62 

4 – Análise de Dados ............................................................................................................................. 74 

4.1 - Perfil dos Programas de Pós-Graduação por nota da CAPES................................................... 75 

4.2 - Rede de Doutoramento dos Docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia ......... 78 

4.2.1 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 ......................................................... 82 

4.2.2 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 ......................................................... 85 

4.2.3 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 3 ......................................................... 89 

4.3 - Análise dos Padrões de Internacionalização dos Programas de Pós-Graduação em Economia 92 

4.3.1 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 ......................................................... 92 

4.3.2  - Programas de Pós-Graduação Nota 6 ................................................................................ 96 

4.3.3 – Programas de Pós-Graduação Nota 3 .............................................................................. 101 

4.4 - Áreas de Formação dos Programas de Pós-Graduação em Economia .................................... 104 

4.4.1 – Programa de Pós-Graduação em Economia Nota 7 ........................................................ 104 

4.4.2 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 ....................................................... 110 

4.4.3 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 3 ....................................................... 116 



4.5 - Fluxos de Internacionalização por Década: Programas de Pós-Graduação Notas 7 e 6 ......... 126 

4.5.1 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 ....................................................... 127 

4.5.2 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 ....................................................... 128 

4.6 - Endogenia dos Programas de Pós-Graduação em Economia nota 7 e 6 ................................. 129 

4.6.1 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 ....................................................... 130 

4.6.2 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 ....................................................... 132 

5 - Discussão ....................................................................................................................................... 136 

6 – Conclusão ...................................................................................................................................... 139 

7 – Bibliografia ................................................................................................................................... 142 

ANEXO ............................................................................................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

“Sempre achei equivocada esta incursão dos sociólogos na economia”. 

(CAMPOS, 1996)  

 

Esta pesquisa é uma incursão de sociólogos na economia. O trecho em epígrafe é um 

exemplo de uma disputa científica entre a sociologia e a economia. Em particular, se refere à 

resposta do economista Roberto Oliveira Campos a uma questão formulada em uma entrevista 

na qual lhe pedem que avalie a teoria da dependência de Fernando Henrique Cardoso e Enzo 

Faletto. Ao longo de sua resposta, o economista generaliza a todos os sociólogos a inaptidão 

para o tratamento de assuntos econômicos ao atribuí-los a incapacidade de perceber as 

complexidades inerentes às questões propriamente econômicas. De acordo com o autor, a 

diferença entre as abordagens dos dois profissionais reside no fato de que enquanto os 

economistas veriam os problemas da sua disciplina a partir de gradações qualitativas, os 

sociólogos o fariam a partir de categorias estáticas
1
 (BIDERMAN, et. al., 1996, p.59).  

Nesta dissertação analisamos a (1) formação acadêmica como elemento de atribuição 

de prestígio e poder. Mais especificamente, estamos interessados na análise da (2) formação 

dos economistas a partir do contexto em que se desenvolvem as disputas entre a sociologia e a 

economia neoclássica, e na qual a reação de Campos é um exemplo. Analisar a circulação de 

conhecimento econômico a partir do Brasil significa (3) ultrapassar os limites das abordagens 

dicotômicas que opõem o local ao internacional e o estrutural ao simbólico, em um objeto que 

integra múltiplas abordagens teóricas e metodológicas. Sendo assim, esta dissertação analisa 

os padrões de formação e de atribuição de prestígio dos Programas de Pós-Graduação em 

Economia no Brasil, a partir dos agrupamentos de programas que receberam nota 7, 6 e 3 na 

avaliação da CAPES de 2017. Apresentaremos nesta introdução estes três aspectos mais 

fundamentais que compõem o nosso objeto. 

O primeiro consiste na importância das implicações não apenas epistemológicas, mas 

principalmente políticas na formação acadêmica e na sua avaliação em torno de estratos de 

qualidade. Mais do que encarar o conhecimento formal como uma categoria dada e objetiva, 

rastreamos a construção da objetividade deste conhecimento em disputa. Assim, estudamos a 

                                                           
1
 Neste contexto, Roberto Campos afirma, em reação a Fernando Henrique Cardoso e Enzo Falleto, que “(...) 

enquanto para os economistas o subdesenvolvimento é um mero estágio, ao longo de um processo, para os 

sociólogos em questão configurar-se-ia como uma categoria especial de desenvolvimento: o desenvolvimento 

“dependente” ou “associado” (BIDERMAN, et. al.,1996, p.59).  
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circulação de conhecimento formal, sobretudo em nível de doutorado, a partir das dinâmicas 

responsáveis pela construção, e concomitante validação, do consenso sobre o que é a 

economia e, principalmente, de como avaliá-la. Nesta pesquisa empreendemos uma análise 

que privilegia a posição dos agentes e a sua função como propagadores e validadores de 

conhecimento.  

O segundo aspecto mais fundamental desta dissertação considera as particularidades 

da própria ciência econômica, assim como as disputas entre esta e a sociologia. Estas disputas 

estão relacionadas ao poder que a disciplina e o seus profissionais assumiram nas últimas 

décadas. No Brasil, a preponderância da ciência econômica como ferramenta de controle 

estratégico, político e econômico resignificou a atuação dos seus profissionais através de uma 

mudança do paradigma de atuação com “ênfase na lei e voltado para o continente europeu 

para um com ênfase na economia orientada para os Estados Unidos” (GARTH; DEZALAY, 

2002, p.17, tradução nossa). Esta mudança de paradigma de estruturação do Estado – do 

direito para a economia – substituiu as elites dirigentes que detinham seu controle e 

autoridade.  (GARTH; DEZALAY, 2002).  

O poder do economista é retirado, em primeiro lugar, da globalização do capital. Neste 

sentido, consideramos que “o economista (tal como o capitalismo) constantemente se constrói 

e se reconstrói enquanto expande sua influência pelo mundo” (FOURCADE, 2006, p.156, 

tradução nossa). Neste contexto, a economia apareceu como um ferramental teórico e 

metodológico que, segundo os seus profissionais, permite controlar os fatores necessários 

para aumentar e controlar a concentração de riqueza. Mas, mais do que isso, a partir de uma 

abordagem performativista, o poder dos economistas reside na sua capacidade de modelar a 

economia (CALLON, 1998), que passou a ser definida, a partir do século XX, em termos 

globais (FOURCADE, 2006). A economia, através da capacidade performativa das suas 

ferramentas, se transformou na ciência do capitalismo. 

Por ser uma ferramenta de construção de poder transnacional – centrado nos Estados 

Unidos (FOURCADE, 2006)- tanto a disciplina como os seus profissionais se respaldaram 

pelo argumento da sua operabilidade quase absoluta com transcendência e aplicabilidade para 

além das esferas estritamente econômicas (FOURCADE; OLLION; ALGA; 2015). Conforme 

veremos no decorrer desta dissertação, a economia, por ser uma ciência relativamente 

consensual, ao ser legitimada também legitima os próprios lugares de produção do consenso
2
 

                                                           
2
 Referimos-nos ao processo descrito por Bourdieu e Wacquant (1999) como imperialismo cultural. De acordo 

com os autores, o “imperialismo cultural reside no poder de universalizar particularismos ligados a uma tradição 

histórica singular de tal forma que não sejam conhecidos como se assim o fossem” (p.41, tradução nossa). 
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(BOURDIEU, WACQUANT, 1999). A justificativa da sua superioridade epistemológica 

reside no próprio poder transnacional em que este é uma ferramenta. Porque é uma ciência 

internacional, porque seus pares dialogam mais ou menos em torno dos mesmos termos, 

através das mesmas questões e usando a mesma língua, esta teria um amplo escopo de 

validade (FOURCADE, 2006). Enquanto a língua comum dos economistas é o inglês, a sua 

linguagem compartilhada é a matemática. 

O economista também retira a sua superioridade dos seus métodos de pesquisa e de 

manipulação da realidade. Para além dos fatores expostos, a razão para a ampla aceitação da 

economia, particularmente em comparação com as demais ciências humanas e sociais, está no 

uso de metodologias marcadas pelo rigor matemático que, ao possuírem similaridade com 

aquelas utilizadas pelas ciências naturais, supostamente permitiriam a produção de 

irrefutáveis implicações.  Por conseguinte, os economistas argumentam que o foco no agente 

racional permitiria às ciências econômicas fazer previsões e, a partir delas, controlar os 

comportamentos dos agentes (LAZEAR, 2000, p.99). Assim, esta ciência teria um enorme 

potencial preditivo e não apenas explicativo, diferentemente do que ocorre com a sociologia, 

por exemplo.  

O processo de uniformização da realidade, derivado da matematização da 

investigação, permite com que a disciplina reivindique aplicabilidade comum a países com as 

trajetórias histórico-nacionais mais particulares (FOURCADE, OLLION, ALGAN, 2015). 

Através do suporte da matemática, a economia se constrói e é construída como uma disciplina 

totalizante de validade universal. Conforme Dezalay e Garth, no trabalho em que analisam as 

trajetórias nacionais da Argentina, México, Brasil e Chile em consonância com as dinâmicas 

de poder dos países centrais, “é fácil encontrar economistas em todos os quatro países quem 

falem a mesma língua, tenham experiências educacionais similares, se conheça e abordem 

problemas da economia e do Estado a partir da mesma perspectiva (2002, p.28, tradução 

nossa)”.  

O terceiro ponto sobre o qual reside a superioridade dos economistas está no papel 

central que estes profissionais assumiram no planejamento econômico com a 

institucionalização do Estado de Bem-Estar Social, e que permanece em voga no modelo 

neoliberal. Maria Rita Loureiro afirma que nos países com democracia estável (Inglaterra, 

                                                                                                                                                                                     
Quanto o lugar de produção dos particularismos universalizados é desconhecido, estes são vistos como fruto de 

um processo de globalização, mas sem a identificação dos locais de origem destes conhecimentos 

universalizados. O consenso por trás do conhecimento universalizado legitima, de forma pouco transparente, os 

lugares de produção desde conhecimento consensual. Assim, “aspectos sociais da sociedade americana e das 

suas universidades tem sido impostas, de uma forma aparentemente ‘não histórica’, para o resto do planeta (p. 

41, tradução nossa)”. Isso é particularmente verdade para o conhecimento econômico.  
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Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e Israel), “há duas formas básicas de participação 

dos economistas no governo: como funcionários de carreira e como assessores 

governamentais (1997, p.14)”. Por outro lado, no Brasil, a ciência econômica se transformou 

em um mecanismo de dominação política e financeira em que vigora a lógica tecnocrática, 

“entendida como o poder de tomar decisões em matéria econômica, atribuído por governantes 

a especialistas em função basicamente de sua competência técnica” (1997, p. 16). Maria Rita 

Loureiro afirma que, na atuação destes profissionais na gestão pública, estes: 

 

(...) não agem apenas como assessores políticos ou funcionários burocráticos de 

órgãos de gestão econômica, mas atuam também como dirigentes políticos. Em 

outras palavras, participam, em posição de destaque, da elaboração e da 

implementação de políticas macroeconômicas, assumindo cargos como os de 

ministro da Fazenda, do Planejamento, presidente e diretores do Banco Central. 

(LOUREITO, 1997, p.2) 

 

Como reação à justificativa protecionista da superioridade da economia exemplificada 

na fala de Roberto Campos, os sociólogos, ao final do século XX, resignificaram as 

discussões da tradicional sociologia econômica. A partir de um escopo de problemas 

contemporâneos, interessados especialmente nas mudanças sociais provocadas a partir da 

vigência do paradigma neoliberal, estes cientistas desenvolveram uma linha de pesquisa 

fundamentada no pressuposto de que a ordem econômica não é uma esfera autônoma, regida 

por normas e lógicas específicas e particulares (ABRAMOVAY, 2004). Ao contrário, 

defendem que esta está imersa na sociedade e, como tal, também é regida por lógicas sociais, 

simbólicas, culturais e políticas.  

A partir desta linha de pesquisa, uma abordagem completa dos fenômenos econômicos 

deveria considerar mais do que as trocas monetárias feitas por agentes racionais que visam à 

maximização da sua utilidade, mas sim entender o significado que estas trocas possuem 

dentro do seu contexto social específico (ABRAMOVAY, 2004). Por essa razão, e como 

resultado da disputa por legitimidade de fala sobre assuntos econômicos, estes sociólogos 

defendem que seriam os cientistas da sociedade aqueles que efetivamente possuiriam o 

ferramental teórico e metodológico adequado para abordá-la em sua completude 

(SWEDBERG, 2004).  

O terceiro ponto principal da construção deste objeto de pesquisa considera sua a 

posição periférica. Conforme veremos na análise dos dados, a formação dos economistas dos 

programas de pós-graduação mais bem avaliados ocorre majoritariamente no exterior. Por 

essa razão, não podemos negar o papel dos componentes internacionais como elemento de 
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atribuição de prestígio na área. Contudo, a maioria dos docentes da área se forma no Brasil. E 

escolhe alguns agrupamentos de programas em detrimento de outros. Os padrões de formação 

nacionais, e as redes que são criadas em torno deles, impedem que, para uma análise 

completa, olhemos exclusivamente para o elemento “internacional”. Dessa forma, se torna 

necessário que incorporemos a ele a trajetória dos próprios programas nos seus contextos 

internos. Sendo assim, empreendemos uma análise que considera as relações entre as 

influências internas e externas e de lógicas estruturais e simbólicas na formação dos corpos 

docentes dos programas de pós-graduação em economia.  

Por isso, se a ciência econômica é internacionalizada e, se o Brasil ocupa uma posição 

periférica nesta estrutura global, argumentamos que o “internacional” só possui efeitos 

internos porque encontra adequações em estruturas institucionais historicamente localizadas 

que, ao possuírem valores socialmente estabelecidos e politicamente disputados, as 

reconhecem e as legitimam. Em uma abordagem centrada nos atores, i.e., docentes, 

pretendemos averiguar como as homologias estruturais entre o local e o internacional, ou seja, 

entre o centro e a periferia, permitem a construção de uma estrutura regida por critérios, 

considerados legítimos por seus atores, de entrada e atribuição de prestígio no campo 

acadêmico
3
.  

No âmbito desta pesquisa, as homologias estruturais entre a ciência econômica 

brasileira e a ciência econômica hegemônica internacional permitem com que analisemos a 

função ideológica do “intermediário estruturado e estruturante” como elemento de 

manutenção de uma ordem interna baseada em critérios de prestígio acadêmicos relacionados, 

especificamente, à formação profissional
4
. Conforme será possível ver a partir dos dados 

                                                           
3
 Sobre as homologias estruturais e a função ideológica de imposição das regras de um grupo específico como 

regras de validade geral, Bourdieu aponta que: “a função propriamente ideológica do campo de produção 

ideológica realiza-se de maneira quase automática na base da homologia de estrutura entre o campo de produção 

ideológica e o campo da luta das classes. A homologia entre os dois campos faz com que aquilo que está 

especificamente em jogo no campo autônomo produzam automaticamente formas eufemizadas das lutas 

econômicas e políticas entre as classes: é na correspondência de estrutura e estrutura que se realiza a função 

propriamente ideológica do discurso dominante, intermediário estruturado e estruturante que tende a impor a 

apreensão da ordem estabelecida como natural (ortodoxia) por meio da imposição mascarada (logo, ignorada 

como tal) de sistemas de classificação e de estruturas mentais objetivamente ajustadas às estruturas sociais. (...) 

O efeito propriamente ideológico consiste precisamente na imposição de sistemas de classificação políticos sob a 

aparência legítima de taxionomias filosóficas, religiosas, jurídicas, etc”. (BOURDIEU, 1989. pp. 13-14) 
4
 Harald Bauder (2015) traz a necessidade superar o viés corrente sobre a circulação internacional através da 

migração de acadêmicos, encarada como uma maneira de conhecer novas formas de produção científica.  O 

autor sugere que precisamos entender as estratégias profissionais por trás da migração acadêmica, uma vez que 

esta seria uma maneira de “acumular capital social, cultural e econômico” (p.1, tradução nossa), que permitiria 

aos docentes adquirir prestígio e credibilidade ao retornarem para o país de origem. A escolha pela 

internacionalização não seria simplesmente uma busca pela diversificação da formação, mas uma estratégia de 

aquisição de capital simbólico dos estudantes que visam ocupar cargos de docentes e pesquisadores em 

universidades bem qualificadas.  
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coletados na pesquisa desta dissertação, os intermediários são compostos majoritariamente 

por docentes dos programas de pós-graduação em economia de maior prestígio. A razão para 

tanto é que estes têm os atributos necessários para circular internacionalmente – em posição 

periférica – e nacionalmente . Ao fazê-lo, impõem internamente critérios hierarquização que 

são em parte internos e em parte externos e que, por sua vez, sustentam os centros 

hegemônicos externos como naturalmente superiores
5
, enquanto, concomitantemente 

sustentam e naturalizam a sua própria posição como centros internos. 

Como os elementos internacionais não são totalmente externos aos elementos locais, 

as duas lógicas corroboram na construção uma da outra. Os exportadores não prescindem dos 

“elementos importadores” e a justificativa da ação destes últimos está nos significados 

internos específicos que permitem com que o status de importadores os distingam daqueles 

que não são importadores
6
. Esta lógica se aplica tanto aos agentes como às instituições que 

também se validam pela quantidade de “elementos importadores” que conseguem captar para 

os seus corpos docentes
7
. 

Se existe uma estrutura de produção e circulação de conhecimento científico 

internacional e esta está parcialmente segmentada na rede de formação de docentes 

brasileiros, a hierarquização desta estrutura se sustenta na justificativa simbólica
8
 que 

naturaliza as posições sociais e de poder dos seus agentes (BOURDIEU, 1989). Ou seja, 

existe uma estrutura estruturante que estrutura as estruturas estruturadas. E é especificamente 

a análise deste processo de estruturação das estruturas que passa pela legitimação de um perfil 

específico de formação acadêmica que nos interessa nessa dissertação.  

                                                           
5
 Ratificam o valor dos Estados Unidos e países de língua inglesa como destinos de maior valor (BAUDER; 

HANNAN; LUJAN, 2016).  
6
 Segundo Dezalay e Garth (2002), “não podemos olhar para importadores e exportadores sem perceber como as 

suas estratégias não são fins em si mesmos. Eles modelam e redefinam os campos nacionais do estado de poder 

de acordo com as agendas do Norte e do Sul (p.8).” Assim, enquanto estratégias de carreira e de aquisição de 

capital simbólico, a mobilidade acadêmica permite conectar o nacional ao internacional.  
7
 Fabiano Engelmann trabalha com os processos de importação de dinâmicas periféricas através da circulação 

acadêmica empreendida pelas elites políticas e culturais. De acordo com o autor, estas elites funcionam como 

ponto de importação das modelos internacionais e cristalizam a posição periférica, entendida como a importação 

de modelos institucionais que se originaram fora do país em que são aplicados (2008b). Segundo o autor 

(2008a), “em dinâmicas importadoras de instituições, como nos casos brasileiro e latino-americano, a circulação 

internacional – e sua afirmação como importadora de instituições – assume um papel-chave na construção da 

dimensão nacional dos modelos institucionais” (p.147). E isso só é possível porque os mecanismos de 

recrutamento das universidades premiam os docentes com status de elites importadoras, isto é, que circularam 

internacionalmente para formação nos países centrais.  
8
 A justificativa simbólica é empiricamente verificada, no âmbito desta pesquisa, pela estratificação de 

programas em torno das notas atribuídas pelas CAPES na avaliação quadrienal.  
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Partir de uma perspectiva estrutural significa abordar a formação dos docentes como 

uma “estrutura estruturada”
9
, ou seja, como um agrupamento de nós que configuram tipos 

específicos de conexões entre outros nós específicos na ampla rede das relações entre centros 

e periferia do conhecimento (WELLMAN, 1983). Ou, concretamente, entre o Brasil e os 

países considerados centrais na produção de conhecimento em economia. Enquanto estes 

elementos compõem a rede, também são responsáveis por criá-la.  Dessa forma, analisamos 

os atores que intermediam e conectam o nacional e o internacional. 

Conforme detalharemos na parte dedicada às discussões teóricas e metodológicas 

deste trabalho, a análise estrutural das redes sociais situa os elementos concretos das relações 

entre os nossos objetos de pesquisa. Ela mostra como certas conexões ocorreram em um dado 

período de tempo e, por isso, é um retrato estático do fenômeno estudado. No entanto, por 

conta das suas limitações, impede que vejamos as mudanças históricas que foram 

responsáveis pela construção rede tal como foi visualizada por nós neste trabalho. Nos seus 

limites, a metodologia de redes tem o mérito de fornecer uma riqueza de dados sobre as 

correlações entre os agentes que, de outro modo, poderia seria apenas especulativa.  

Dessa forma, a análise de redes será usada como um instrumento metodológico que 

permite isolar certos elementos estruturais que consideramos relevantes para a análise do 

objeto proposto nesta pesquisa
10

. Nos limites da visualização dos dados através da 

metodologia de redes, consideramos que a resposta para o nosso problema está efetivamente 

nos mecanismos de construção de legitimidade das posições acadêmicas que, embora possam 

ser visualizadas com o auxílio das redes sociais, não se confundem com elas. A resposta para 

o nosso problema reside nos efeitos do poder simbólico como “estruturas estruturantes”, 

assim analisados como um instrumento de construção de realidade (BOURDIEU, 1989, p.9).  

Podemos dizer que o objeto desta pesquisa - a construção do prestígio dos centros dos 

programas de pós-graduação em economia a partir da internacionalização do seu corpo 

docente - é composto por dimensões estruturais e simbólicas. Estas serão detalhadas primeiro 

capítulo, referente aos fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa. Os segundo capítulo 

da dissertação apresentará um breve histórico da institucionalização dos programas de pós-

graduação na área no Brasil de forma a que possamos interpretar os dados levantados na seção 

“Análise dos dados”. Em seguida, detalharemos a metodologia empregada na análise dos 

programas de pós-graduação em economia no Brasil e, então, trabalharemos com os dados 

                                                           
9
 Quando Pierre Bourdieu afirma que os sistemas simbólicos são “estruturas estruturadas”, significa que eles são 

“passíveis de ser estudados por uma análise estrutural” (p.9).   
10

 “A análise estrutural constitui instrumento metodológico que permite realizar a ambição neo-kantiana de 

apreender a lógica específica de cada uma das ‘formas simbólicas’(BORDIEU, 1989, p.9)”. 
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empíricos da pesquisa, que serão discutidos em seguida. Estes dados empíricos foram 

retirados dos currículos Lattes dos professores de pós-graduação em economia brasileiros e 

organizados a partir dos critérios de qualidade da CAPES, com o auxílio do software de 

tratamento e análise de dados GEPHI. Por fim, concluiremos com as perspectivas de trabalho 

futuro sobre o tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1 – Referenciais Teóricos 

Nesta dissertação temos como objetivo desenvolver uma pesquisa sobre a circulação 

acadêmica dos docentes brasileiros em economia a partir da geopolítica do conhecimento 

econômico. Para tanto, no primeiro tópico abordamos sociologicamente o poder estratégico 

que a disciplina ganhou a partir da década de 70. No entanto, o nosso problema não se resume 

à economia, e sim a circulação de conhecimento econômico através da formação acadêmica. 

Por isso, a partir da revisão das análises sociológicas sobre a economia, dedicamos o segundo 

tópico as definições de conhecimento utilizadas neste trabalho, enquanto também exploramos 

os seus padrões de circulação internacional. O terceiro tópico averiguará a apropriação destes 

padrões a partir do contexto nacional, em uma abordagem que considera elementos estruturais 

e simbólicos.  

 

1.1 – A Sociologia da Economia  

No presente tópico da dissertação delinearemos não apenas aquilo que consideramos 

um dos referenciais teóricos da pesquisa, mas principalmente apresentaremos o contexto 

intelectual
11

 em que a mesma se insere. Isso significa situar tanto a presente pesquisa, o 

discurso que a norteia e a sua abordagem teórico-metodológica em posições que situam 

concretamente o nosso objeto em um luta por poder acadêmico e político entre a sociologia e 

a ciência econômica
12

. Por conseguinte, pretendemos assumir os limites históricos, políticos e 

contextuais em que este texto foi escrito ao explorar as importâncias estratégicas que a 

disciplina ganhou com as mudanças de paradigma científico e político que ocorreram no final 

do século XX.  

Dado este contexto, apresentamos o surgimento da Nova Sociologia Econômica dentro 

de uma disputa por legitimidade de análise sobre o universo das trocas econômicas. 

                                                           
11

 Quando afirmamos que este tópico se dedica ao contexto intelectual da pesquisa, significa ressaltar as 

fronteiras temporais e epistemológicas dentro das quais ocorreu o desenvolvimento desta pesquisa. Todavia não 

trabalhemos diretamente com o aparato teórico da sociologia econômica, precisamos ressaltar que esta é uma 

pesquisa de sociólogos sobre economistas, ainda que voltada exclusivamente para os cientistas econômicos. O 

nosso interesse é analisar os processos de circulação da formação dos docentes em economia brasileiros, no nível 

da pós-graduação. Isso significa empreender um trajeto analítico através da maneira como se formam aqueles 

profissionais engajados nas práticas econômicas criticadas e estudadas pelos sociólogos econômicos. Os 

docentes que compõem o objeto desta pesquisa são cientistas – e estão sujeitos à abordagem da sociologia do 

conhecimento -, mas também são economistas. Negar esta última peculiaridade é negar esse aspecto muito 

fundamental do nosso objeto.  
12 Esta luta tem poucas consequências empíricas. Ela é fundamentalmente responsável pela reconstrução do 

campo da sociologia econômica, em um movimento de retomada do espaço que estava sendo ocupado por 

economistas e pelas suas metodologias, com precárias reações dos próprios economistas. Para nós, a referida 

disputa visa mostrar o processo de descrédito da sociologia econômica que permitiu a emergência desta 

disciplina específica e que ocorreu concomitantemente à crise de paradigmas econômicos (científicos e de 

políticas).  
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Mostramos que as ciências econômicas, como quaisquer outras ciências sociais, não estão 

deslocadas de interesses característicos das disputas entre grupos por definições normativas de 

instituições sociais.  Assim sendo, interessa-nos especificamente a análise do contexto 

daqueles agentes que produzem e reproduzem os princípios da disciplina em questão.  

 

1.1.1 - Paradigmas de Ciência Econômica 

 

Os primeiros estágios do desenvolvimento da maioria das ciências têm-se 

caracterizado pela contínua competição entre diversas concepções de natureza 

distintas cada uma delas parcialmente derivada e todas apenas aproximadamente 

compatíveis com os ditames da observação e do método científico. O que 

diferenciou essas várias escolas não foi um ou outro insucesso de método – todas 

eram “científicas” – mas aquilo que chamaremos de incomensurabilidade de suas 

maneiras de ver o mundo e nele praticar a ciência. (KUHN, 1998, p.23) 

 

 No famoso livro A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn (1998) se 

interessa pela análise dos mecanismos que permitem com que paradigmas científicos 

estabelecidos
13

 sejam substituídos por paradigmas científicos mais recentes. Contudo, antes 

de prosseguirmos com a explicação sobre o processo de desenvolvimento científico analisado 

por Kuhn e aplicá-lo à mudança de paradigma de ciência econômica, é preciso destacar que o 

autor, embora utilize métodos da pesquisa historiográfica, é um físico interessado 

especificamente no desenvolvimento da sua própria disciplina. Assim, é lúcido ao reconhecer 

as limitações de um trabalho que tem aplicabilidade limitada para as demais disciplinas, 

especificamente para as ciências humanas e sociais. 

O quadro teórico de Thomas Kuhn é usado aqui para analisar a disputa epistemológica 

entre sociólogos e economistas pela definição do que seria a economia e dos métodos e 

técnicas mais abordados para a sua investigação que ocorre em um contexto de mudança de 

paradigma de ciência econômica. Esta mudança de paradigma ocorreu com o declínio da 

Economia Keynesiana e com a ascensão da Economia Neoclássica a partir das décadas de 

1970 e 1980, que mudou tanto o paradigma de ciência econômica, como o paradigma político 

de gestão da administração pública.  

No que se refere aos paradigmas científicos, Thomas Kuhn afirma que as mudanças de 

paradigma não estão limitadas a uma substituição de teorias, técnicas e métodos por versões 

mais aprimoradas com maior aplicabilidade para os problemas construídos pelos cientistas 

                                                           
13

 “De acordo com Thomas Kuhn (1998, p.13) são “paradigmas as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, forneceram problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes da ciência”. 
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como científicos. As mudanças de paradigma também alteram as interpretações da 

comunidade científica sobre o mundo que a cerca. Estas referidas mudanças permitem com 

que a ciência se estruture em um processo de mudanças contínuas, mas também permitem 

com que, conforme estas mudanças ocorrem, sejam concomitantemente modificadas as 

narrativas compartilhadas sobre as práticas científicas - tanto presentes, como passadas.   

De acordo com esse quadro teórico, o avanço da ciência ocorre através da 

incorporação e validação de novas interpretações coletivas sobre o mundo, assim como dos 

métodos e abordagens considerados cientificamente válidos. Este processo de negação de 

teorias antigas e adesão a novas práticas científicas ocorre quando as interpretações coletivas 

em voga não são mais suficientes para responderem as perguntas fundamentais que justificam 

a existência de uma dada área científica. Estas novas interpretações, por sua vez, impactam 

tanto aquilo que será produzido a partir da vigência do novo paradigma científico, como a 

interpretação que a comunidade científica faz daquilo que já foi produzido. Por conseguinte, a 

própria história da ciência é reinterpretada a cada novo paradigma. 

 Deixaremos a discussão sobre as diferenças entre conhecimento e conhecimento 

científico sobre as especificidades do conhecimento científico para o tópico seguinte
14

. Por 

ora, basta destacar que não existe evolução objetiva da ciência, mas uma objetivação da 

narrativa da comunidade científica sobre as revoluções de paradigma, isto é, sobre a própria 

história da ciência. O processo de revoluções de paradigmas científicos é guiado por 

mudanças na capacidade dos cientistas de responderem aos seus questionamentos 

fundamentais. Quando um novo paradigma científico é aceito, a comunidade incorpora os 

novos métodos, técnicas e interpretações científicas.  

Um aspecto relevante desse processo se refere ao questionamento sobre cientificidade 

dos paradigmas científicos passados e daqueles em potencial. De acordo com Thomas Kuhn, 

ambos são tão científicos quanto o vigente. A adesão a um novo paradigma científico não 

ocorre porque um representa uma forma mais aprimorada de se fazer ciência, mas em 

decorrência de disputas entre distintas formas de se fazer ciência. E é precisamente o caráter 

político dos paradigmas científicos que justifica o presente tópico desta dissertação.  

No que se refere especificamente às ciências econômicas, Michel Callon (1998) 

argumenta que estas têm um enorme potencial de interferência nas realidades que analisam. 

Através do conceito de performatividade, o autor afirma que as tecnologias econômicas não 

apenas descrevem o mundo das trocas, mas o modelam e redefinem. Sendo assim, o impacto 

                                                           
14

 Ver mais sobre os processos de ruptura de paradigma científico no tópico “1.2.1 - Definições de Conhecimento 

e Conhecimento Científico” deste trabalho. 
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na realidade não seria apenas uma consequência não prevista das análises feitas pelos 

profissionais da área, mas um objetivo premeditado. Fundamentalmente, as práticas 

econômicas estariam, de acordo com Callon, enraizadas na própria teoria que a suporta. Estas 

duas esferas seriam, portanto, indissociáveis.  

Além disso, a centralidade dos economistas na gestão governamental nos indica os 

limites das esferas da teoria e práticas econômicas se tornaram mais flexíveis, e alcançaram a 

esfera das políticas públicas. Isso significa dizer que existe uma correlação entre paradigmas 

científicos e paradigmas políticos e que, nos últimos anos, todos estes passaram a ser 

enormemente definidos pelos economistas. O próprio Thomas Kuhn (1998) relaciona as 

revoluções de paradigmas políticos com revoluções políticas. Essencialmente as últimas 

decorrem do mesmo processo de frustração do paradigma vigente da revolução científica. No 

caso dos paradigmas políticos, o sentimento de anomalia se refere à falta de credibilidade das 

instituições políticas. Assim, segundo o autor, “tal como a escolha entre duas instituições 

políticas em competição, a escolha entre paradigmas em competição demonstra ser uma 

escolha entre modos incompatíveis de vida comunitária” (p. 127) e em ambos os casos o 

fundamento da escolha de um novo paradigma não reside na sua superioridade frente às 

opções concorrentes. Ao contrário dos paradigmas científicos, que surgem no interior da 

própria academia, um novo fenômeno político costuma ocorrer fora do ambiente das 

instituições políticas enfraquecidas, como em partidos políticos.  

Peter Hall (1993) elaborou o conceito de paradigma de políticas sob a influência 

explícita do modelo de paradigma científico elaborado por Thomas Kuhn. Para Hall, mais do 

que um problema simplesmente político, aparece à preocupação em entender a maneira como 

ocorrem às mudanças de políticas públicas através do processo de aquisição de aprendizado 

social. Ou seja, reside no fundamento das mudanças nas políticas macroeconômicas a partir 

de um quadro conceitual e teórico que explicitamente se assemelha ao de Kuhn
15

.  De acordo 

com o primeiro autor, as alterações nos referenciais de política pública podem ser 

subdivididas em três tipos de “mudanças políticas”. A maioria delas segue o padrão geral da 

aquisição de aprendizado com base em experiências passadas que delimitam o escopo daquilo 

                                                           
15

 “Estes paradigmas de políticas são como os paradigmas científicos que Thomas Kuhn identificou, e nós 

podemos tirar vantagem desta analogia para desenvolver algumas hipóteses sobre como o processo de 

aprendizado na elaboração de políticas públicas pode ocorrer. Por exemplo, referência a Kuhn nos permite situar 

os diferentes tipos de mudanças de políticas em relação uns aos outros. As mudanças de primeira e segunda 

ordem podem ser vistas como casos de “elaboração de políticas normal”, conhecido como o processo de ajustes 

de políticas sem desafiar os termos geral de um dado paradigma de políticas, parecido com a ‘ciência normal’. 

As mudanças de terceira ordem, por sua vez, são mais prováveis de refletir processos diferentes, marcados por 

mudanças radicais em termos abrangentes de discurso político, associado a ‘mudanças de paradigmas’”. (Hall, p. 

279, 1993 – tradução nossa).   
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que será compreendido como referencial de política pública futura. O ponto comum com 

Kuhn consiste no fato de que, para ambos, existe uma insatisfação prévia com o paradigma 

presente que leva ao surgimento de um novo paradigma futuro
16

.  

A grande diferença entre os diferentes tipos de mudança política analisados pelo autor 

está no potencial destas romperem com o paradigma político anterior de tal forma que esta 

ruptura geraria um paradigma político novo. Este potencial está diretamente relacionado à 

capacidade de resolução no âmbito de um paradigma político de eventuais anomalias que 

surgiram no seu interior. A autoridade do paradigma é colocada em risco nos casos em que a 

anomalia “gradualmente debilita a precisão e coerência intelectual do paradigma original 

(HALL, p. 280, tradução nossa)”.  

No primeiro tipo, denominado como processo de primeira ordem, “enquanto as 

ferramentas instrumentais mudam à luz de experiências de um novo conhecimento, os 

objetivos e instrumentos da política permanecem os mesmos (...) (p.278, tradução nossa)”. 

Por sua vez, o processo de segunda ordem é aquele em que “a hierarquia de objetivos (...) 

permanece amplamente a mesma, mas as técnicas básicas usadas para atingi-los alteraram, 

como resultado de uma insatisfação com as experiências passadas” (p. 278, tradução nossa). 

Por fim, o processo de terceira ordem é aquele que provocaria efetivamente uma mudança de 

paradigma de políticas. De acordo com Peter Hall, o processo de mudança de paradigma de 

políticas foi:  

 

Marcado por uma mudança radical do Keynesianismo para os modos de regulação 

macroeconômica monetarista, que permitiu mudanças simultâneas nos três 

componentes da política: as ferramentas instrumentais, os próprios instrumentos, e a 

hierarquia de objetivos por traz da política. (p.279, tradução nossa) 

 

A correlação entre economia enquanto prática e economia enquanto ciência 

possibilitou que a “revolução de paradigma científico” tenha ocorrido no mesmo lapso 

temporal da “revolução de paradigma político”. Esta correlação entre mudanças de 

paradigmas também é explicada pelo próprio papel das ideias nas mudanças dos referenciais 

de políticas públicas que guiam a atuação dos elaboradores de políticas – especificamente das 
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 As insatisfações que originaram a crise de paradigma de políticas ocorreram através do “aumento das taxas de 

inflação, logo acompanhado de níveis de estagnação de crescimento e emprego. Estes desenvolvimentos eram 

distúrbios em si mesmos, mas eram particularmente desafiadores para o paradigma keynesiano porque ele não 

podia antecipá-los totalmente ou explicá-los. Em outras palavras, eram “anomalias” em um sentido kuhniano, 

que trazia a questão da adequação das análises keynesianas sobre a economia.” (HALL, pp.284-285, 1993 – 

tradução nossa).   
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ideias econômicas. Se a mudança de paradigma político está relacionada a um acúmulo de 

aprendizado por parte dos elaboradores de política pública que os leva a questionamentos que 

não podem ser respondidos pelo modelo vigente então as ideias têm um papel central na 

estabilidade de um paradigma científico (HALL, 1993).  

Teorias delimitam os objetivos e definem as prioridades de atuação. Por conseguinte, 

mudança do paradigma keynesiano para o neoliberal resignificou o papel do Estado. Sob o 

argumento de que a iniciativa privada é naturalmente mais eficiente o Estado deixou de atuar 

como “Estado-Empresário”. De acordo com este novo paradigma, a concorrência é elemento 

necessário para garantir a qualidade dos serviços a um menor custo e, por esta razão, o Estado 

iniciou um amplo processo terceirização daquelas empresas públicas que não precisariam 

estar necessariamente sobre responsabilidade do poder público (CROUCH, 2011). Ao mesmo 

tempo, se eximiu do dever de promover do bem estar social através da assistência e oferta de 

serviços considerados fundamentais à população.  

Portanto, os responsáveis pela gestão pública “habitualmente trabalham com um 

referencial de ideias e padrões que especificam não apenas os objetivos da política e do tipo 

de instrumentos que possam ser usados para atingi-los, mas também a natureza dos problemas 

que serão endereçados (HALL, 1993, p.279, tradução nossa).” Isto é, se as ideias estão 

relacionadas à criação de políticas públicas e, se a Economia passou a ser aquilo que justifica 

a atuação do Estado a partir da vigência do paradigma neoliberal, então mudanças de 

paradigmas científicos na área impactam, de acordo com o modelo de Peter Hall, o escopo 

dos paradigmas de políticas públicas.  

No que se refere especificamente à esfera política da economia, a ascensão do 

monetarismo enquanto modelo de políticas públicas e do Neoliberalismo como modelo 

político e econômico hegemônico deslocou as atribuições do Estado que passou a estar 

restrito, tanto quanto possível, a regulação econômica. O argumento era de que o bem estar 

social seria atingido se as forças do mercado pudessem funcionar como deveriam (DARDOT; 

LAVAL, 2014). Em outras palavras, com o mínimo de intervenções e restrições. Empresas 

estatais foram privatizadas porque a concorrência seria a chave da eficiência (CROUCH, 

2011). Ao mesmo tempo, entidades paraestatais foram criadas para suprir funções que antes 

eram desempenhadas pelos governos. 

No âmbito do neoliberalismo, os economistas surgiram como os maiores detentores de 

capital político precisamente porque eram aqueles reivindicavam – e efetivamente detinham – 

legitimidade para se manifestarem sobre assuntos econômicos (LOUREIRO, 1997). Portanto, 

argumentamos que se os economistas são aqueles que reivindicam legitimidade sobre a 
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economia e, se é a realidade econômica que justifica a existência do Estado, então os 

economistas desfrutam de um enorme capital político para participar de posições e ocupar 

cargos na gestão governamental. Em outras palavras, é pelo monopólio desta competência 

específica que os economistas respaldaram a sua posição como dirigentes políticos. Ou, de 

acordo com Maria Rita Loureiro, o seu poder provém da “tendência de definir problemas 

políticos como econômicos” (1997, p.5).  

Assim, os economistas se encontram na posição de detentores do capital econômico 

sobre o qual reivindicam exclusividade de atuação, mas também de detentores do capital 

político ao mesmo tempo em que reivindicam domínio sobre o capital científico. Nesse 

sentido, especificamente em relação ao domínio de capital científico, o surgimento da Nova 

Sociologia Econômica é uma resposta à tentativa de reduzir o social ao econômico, impondo 

metodologias quantitativas que pressupõe o agente maximizador e utilitário como pressuposto 

analítico (GRANOVETTER, 1985). Esta resposta representa uma disputa entre a sociologia e 

a economia pela legitimidade científica de analisar os objetos considerados “econômicos”.  

No entanto, antes de detalharmos esta disputa, consideramos necessário empreender 

um distanciamento sociológico do próprio embate em que as duas disciplinas se inseriram 

desde os anos 1980, e que localiza o contexto desta pesquisa.  Ou seja, antes de, como 

socióloga, me limitar a reivindicar a superioridade da área em que me formei para lidar com 

assuntos econômicos, argumento que é necessário que construamos o processo de separação 

as duas disciplinas enquanto áreas epistemologicamente distintas.  

 

1.1.2 - A Sociologia e a Economia como Construções Sociais 

Antes de discutirmos brevemente o referencial teórico e contextual da sociologia 

econômica, consideramos necessário ressaltar a fragilidade inerente às diferenças entre essas 

disciplinas. Existem diferenças essenciais entre a sociologia e a economia?  Por que foram 

construídas como disciplinas separadas dedicadas a objetos distintos? Não podemos ignorar 

que, fundamentalmente, as disciplinas se referem a substantivos abstratos que, como tais, são 

desprovidos concretude. Sendo assim, referem-se a ideias, a “coisas que não existem por si, 

mas são resultados de uma abstração” (NICOLA; INFANTE, 1993). Portanto, teremos o 

cuidado de não tratar como realidade dada, tangível e imutável os objetos e as disciplinas a 

que estes objetos se referem. Sociologicamente, tanto a economia, como a sociologia – como 

disciplinas e como esferas da realidade a que estas disciplinas dedicam a sua análise - são, 

afinal, construções sociais.  
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Não é simples qualificar o que é “incursão de sociólogo na economia”. Trata-se de 

uma incursão de uma disciplina dedicada à análise de uma realidade específica dotada de 

especificidades a ela imanentes em outra realidade específica?  Ou trata-se de uma questão de 

poder em que determinados grupos, a depender do contexto histórico e institucional em que a 

disciplina foi concebida e estruturada, repartem agendas, metodologias e objetos de pesquisa 

em áreas distintas?  

Sobre as condições de construção do objeto científico (sociológico) e a sua relação 

com as condições de construção das categorias científicas, Pierre Bourdieu (1999) afirma que: 

 

(...) a ruptura com as pré-noções que constitui a condição da construção do objeto de 

ciência só pode se realizar através da ciência do objeto que é a mesma ciência das 

pré-noções contra as quais a ciência constrói seu objeto. De fato, tanto as teorias 

espontâneas que orientam a pesquisa tradicional, como as normas do bom-tom social 

que regem a relação “distinta” com a obra de arte, são o produto das condições 

sociais sobre as quais o sociólogo deve fazer a ciência, de modo que os obstáculos à 

construção adequada do objeto fazem parte do objeto da ciência adequada 

(BOURDIEU,, 1999, p.184). 

 

Tendo em vista a construção adequada do objeto da ciência e considerando-o a própria 

ciência, descreveremos a seguir a disputa política e científica travada entre sociologia e a 

economia a partir das décadas de 1980 e 1990. Contudo, consideramos relevante para o 

propósito da delimitação do contexto teórico em que o objeto dessa dissertação está inserido, 

explicitar previamente os significados de “disciplina” adotados neste trabalho. Posteriormente 

apresentaremos o distanciamento entre sociologia e a economia a partir dos seus embates. 

De acordo com Immanuel Wallerstein (2003), as disciplinas são construções sociais 

historicamente concebidas em torno de campos de estudo determinados dotadas de critérios 

de legitimação relativamente consensuais. São, em suma, categorias intelectuais. Por outro 

lado, as disciplinas também correspondem a estruturas institucionalizadas compostas por 

departamentos universitários, titulações, formas específicas de organização de corpos 

docentes e discentes, etc. Uma terceira esfera da disciplina seria composta pela sua dimensão 

cultural, visto que os seus membros leem os mesmos clássicos, discutem os mesmos assuntos 

e compartilham estilos acadêmicos próprios (p.453).  

 No entanto, as disciplinas são caracterizadas pelo autor através das relações internas à 

própria academia sem que se delimitem as disputas por definições de áreas de pesquisa 

externas ao mundo científico. Além disso, as três abordagens de Wallerstein acerca das 

disciplinas acadêmicas (construção social, estrutura institucional e dimensão cultural) não 

consideram o processo de criação dos próprios objetos de pesquisa sobre os quais as 



29 
 

disciplinas reivindicam jurisdição. Isso significa dizer que, quanto mais as disciplinas se 

voltam para a análise de determinados objetos através de metodologias e abordagens teóricas 

relativamente consensuais e encaradas como próprias, mais consolidam esses mesmos objetos 

ao criar uma percepção coletiva de que este existe como realidade concreta.  

A criação de um campo de estudo individualizado, também prevê a criação de um 

objeto ao qual este campo de estudo reivindica monopólio científico. Portanto, criamos a 

“sociedade” e falamos dela como se fosse uma realidade tangível. O mesmo ocorre em 

relação “cultura”, a “política” e a “economia”
17

. Com base nessas distinções criam-se 

ministérios, secretarias, órgãos de organização, controle e gestão. Ao definirmos as disciplinas 

pelos seus objetos, ignoramos, por exemplo, que inexiste diferença concreta entre a sociologia 

e a antropologia. Ambas estudam a fenômenos sociais. A primeira foi originariamente 

concebida por intelectuais ocidentais que visavam entender o ocidente moderno e a segunda, 

concebida por intelectuais ocidentais que visavam entender – e colonizar - o resto do 

mundo
18

.  

No que se refere à divisão das ciências sociais em sociologia e antropologia e ao 

resgate da análise antropológica por aqueles que historicamente eram encarados como 

“nativos”, Mariza Peirano afirma que não ocorreu que os antropólogos sempre estudaram o 

desconhecido e, a partir do século XX, começaram a analisar as suas próprias sociedades 

antropologicamente (1997). Com a modernização e criação de centros de ensino e pesquisa 

nas antigas colônias os originariamente “nativos” começaram a pesquisar a si mesmos e, com 

isso, a questionar as bases epistemológicas das disciplinas. Por essa razão, nós repetimos que 

inexiste diferença natural e objetiva entre as disciplinas. As ciências sociais são elas mesmas 

construções sociais.  

Enquanto no âmbito das ciências humanas e sociais, desde o final do século XIX, 

foram sistematicamente criadas distinções entre campos de estudo, também progressivamente 

forjamos distinções entre os objetos a que estas áreas se referem, sem que percebamos que 

todos se referem a esferas de uma mesma realidade. Assim, a sociologia surgiu da 
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 Os jornais, por exemplo, separam as notícias diárias em torno dessas categorias que, originariamente, são 

disciplinas acadêmicas e científicas. No dia 28 de março de 2019 a páginas inicial do Estadão 

<https://www.estadao.com.br> separava as notícias nas categorias “opinião”; “política”; “economia”; “Brasil”; 

“internacional”; “esportes”e; “cultura”; “últimas”. Na mesmo dia, na página principal do Jornal O Globo < 

https://www.globo.com>, as notícias estavam separadas em categorias como “economia”; “carros”; “mundo”e; 

“política”.   
18

 “Antropologia, como bem conhecido, foi o produto da expansão europeia pelo mundo durante os últimos três 

ou quatro séculos. A necessidades de governar homens de várias raças e culturas muito diferentes criou a 

necessidade dos governantes europeus estudarem a vida e as culturas dos governados” (SRINIVAS; PANINI 

1973, p. 180, tradução nossa).  
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necessidade de prever e controlar as mudanças ocorridas na sociedade ocidental a partir da 

sua modernização e industrialização. E as ciências econômicas, mais especificamente, da 

necessidade impulsionar e organizar a estrutura capitalista que se arguia e consolidava
19

. De 

acordo com Jean-François Chanlat (2000): “a hegemonia do econômico à qual assistimos em 

nossa sociedade é, de fato, a da lógica do capitalismo, fundada na propriedade privada, no 

jogo de interesses pessoais, na busca do lucro e da acumulação que se impôs gradualmente 

por toda a parte” (p.2). A ciência, portanto, não se distancia das circunstâncias sociais mais 

abrangentes que propiciaram o seu surgimento e que definiram o seu escopo.   

 

1.1.3 - Sociologia Econômica: Contexto e Desafios  

Ao invés de ser apenas uma abstração criada com o objetivo de oferecer concretude e 

maior controle dos elementos financeiros e monetários de determinada sociedade, a Economia 

apareceu sob a feição de uma realidade controlável e, sobretudo, manipulável. E essa é uma 

característica que distingue as ciências econômicas, como ciência aplicada, da sociologia, por 

exemplo: o duplo objetivo de analisar e alterar a realidade social analisada (CALLON, 1998).  

A ciência econômica não é apenas legitimada pelos economistas e seus pares, mas pela 

importância que assumiu na era do domínio das finanças. Em um contexto capitalista 

transnacional de busca por lucratividade a ciência econômica apareceu com um ferramental 

que teórico-metodológico que, segundo os economistas argumentam, permitiria controlar os 

fatores necessários para aumentar a riqueza e estabilizar a Economia. Para atingir este 

propósito foi necessário isolar “fatores propriamente econômicos” e modelá-los. Conforme 

Andrew Haldane, economista chefe do Banco da Inglaterra em 2016, “modelos econômicos 

mainstream sacrificaram demais o realismo no altar da pureza matemática” (2017, p.xiv). O 

sacrifício do realismo implicou o reducionismo de aspectos sociais, políticos, culturais e 

simbólicos, que, por não serem quantificáveis e manipuláveis, são encarados como 

pressupostos analíticos. Ou melhor, são encarados como hipóteses de comportamento. 

Exemplificaremos o nosso argumento, de que os elementos não estritamente econômicos são 

variáveis pressupostas, com o Manual de Macroeconomia Básico e Intermediário organizado 

por Lopes e Vasconcellos (2015)
20

.  
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 “No processo de institucionalização de um objeto intelectual chamado ‘a economia’ (POLANYI, 1944; 

HIRCHMAN, 1977), esta foi socialmente construída para que os ‘experts’ pudessem reivindicar sobre ela a 

análise e o poder de tutela” (FOURCADE, 2006, p.163, tradução nossa). 
20

 Durante o período em que cursei Ciências Econômicas na Universidade Federal Fluminense, este foi indicado 

como livro-texto básico da disciplina de macroeconomia. A partir deste livro, contrapomos a perspectiva dos 
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No capítulo dedicado à oferta agregada, os autores consideram que a “maneira como 

as pessoas formam as suas expectativas é de crucial importância para a análise econômica” (p. 

301). O problema é que, enquanto para os sociólogos analisar a maneira como os 

agrupamentos criam expectativas em relação aos elementos que os circunda é uma questão de 

pesquisa, para os economistas é uma variável pressuposta (ABRAMOVAY, 2004). Contudo, 

a forma como os economistas acreditam que as pessoas se comportarão em relação às 

oscilações macroeconômicas pode efetivamente não corresponder à realidade. Por essa razão, 

são muitas as hipóteses de expectativas possíveis aplicadas na análise da reação a variações da 

taxa de inflação. Sobre o critério de escolha das duas hipóteses de expectativas trabalhadas no 

respectivo livro, os autores afirmam: 

 

Podemos imaginar várias regras possíveis para tal. Pode-se considerar por exemplo, 

que o indivíduo espere que o valor de uma variável seja a média do valor observado 

nos últimos períodos (2, 3, 4, 5, ou quantos períodos quiser). Pode-se recorrer ao uso 

da astrologia, da numerologia etc. (p.298). 

 

 Podemos perceber que, ao menos nesse caso, inexiste uma justificativa criteriosamente 

fundamentada para a escolha das hipóteses de formação de expectativas, levando-nos a crer 

que a escolha é pautada na convicção do economista de que determinado modelo de 

expectativa considera adequadamente as variáveis do agrupamento que pretende influenciar. 

Assim, o modelo teria sido cientificamente - isto é, matematicamente – formulado, enquanto a 

sua escolha seguiria critérios de convicção pessoal, tanto quando seria a crença na influência 

da astrologia ou da numerologia na vida das pessoas. É uma questão de fé.  

Ambas as hipóteses escolhidas (expectativas adaptativas ou racionais) preveem que os 

agentes econômicos irão reagir de uma maneira previamente determinada às variações nas 

taxas de inflação. Para a hipótese das expectativas adaptativas,  

 

(...) os indivíduos corrigem suas expectativas em relação ao valor esperado de uma 

variável de acordo com os erros que cometeram no passado. (...) Nesse caso, quando 

os indivíduos olham para o passado como melhor previsor do futuro, mesmo que 

não haja choques de oferta ou o desemprego se encontre em sua taxa natural, a 

inflação tende a se perpetuar no nível previamente atingido, gerando-se a chamada 

inércia inflacionária (p. 299 – grifo dos autores).   

 

                                                                                                                                                                                     
economistas à dos sociólogos econômicos. A escolha deste livro não se refere à sua relevância na área da 

economia, mas ao fato de estarmos interessados no seu ensino e pesquisa da economia.   
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A ineficiência da hipótese das expectativas adaptativas fez com que esta sofresse uma 

série de críticas que culminaram na adesão, em maior ou menor grau, da hipótese das 

expectativas racionais. Esta hipótese prevê que: 

 

(...) os agentes levam em consideração todas as informações disponíveis, 

maximizando sua utilização na formação das expectativas, inclusive aquelas 

relacionadas ao comportamento da política econômica. Em sua versão simples ou 

versão fraca, a hipótese de expectativas racionais pode ser definida como os agentes 

fazendo o melhor uso possível das informações de que dispõem. Neste caso, os erros 

do passado deixam de influir nas expectativas do presente, uma vez que estas 

últimas são formadas com base no conjunto de informações disponíveis hoje. (...) Na 

versão forte da hipótese das expectativas racionais, assume-se que os agentes, em 

suas expectativas, sempre acertam na média o valor efetivo da variável (p. 301-302 – 

grifos dos autores).  

 

Além da criação de uma Economia fundamentada no pressuposto do agente 

econômico racional e destacado das relações sociais, culturais, simbólicas e política, os 

economistas lutam para ampliar a sua esfera de competência para as demais ciências sociais
21

. 

Ou seja, ampliar os modelos econômicos e as metodologias matemáticas para as demais 

ciências sociais em um movimento conhecido como imperialismo econômico. Edward Lazear 

(2000), defensor da superioridade da economia, define-o como:  

 

(...) a extensão da ciência econômica para tópicos que vão além do seu escopo 

clássico de questões. Esses tópicos incluem escolha do consumidor, teoria da 

empresa, mercados (explícitos), atividade macroeconômica e os campos gerados 

diretamente por essas áreas. Os imperialistas econômicos mais agressivos visam 

explicar todos os comportamentos usando ferramentas próprias da economia (p. 103, 

tradução nossa). 

 

Os sociólogos reagem à tentativa de racionalização e quantificação da sua disciplina, 

sobretudo através de duas estratégias, as quais visam promover a readaptação da sociologia 

econômica em uma linha de pesquisa contemporânea que, sem romper com os postulados da 

sociologia econômica clássica, ressalta as suas novas especificidades. As estratégias são, em 

primeiro lugar, a denúncia do movimento de expansão da economia sobre a ciência e sobre o 
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 No sintomaticamente denominado Economic Imperialism, Lazear argumenta que o uso de metodologias 

marcadas pelo rigor matemático, que, ao possuírem similaridade com aquelas utilizadas pelas ciências naturais, 

permitem a produção de irrefutáveis implicações. De acordo com o autor, foco no agente racional permitiria às 

ciências econômicas fazerem previsões e, a partir delas, controlar o comportamento dos agentes.  Por outro lado, 

porque as ciências sociais não assumem o comportamento maximizador como pressuposto analítico, apenas são 

capazes de fazer descrições da realidade (LAZEAR, 2000, p.99). 
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mundo das práticas
22

 e, em segundo lugar, a disputa pelo objeto da economia ao analisá-lo 

sociologicamente enquanto, simultaneamente, denuncia os limites da ciência econômica para 

a análise da economia.  

A crise financeira de 2008 pareceu abalar profundamente o sustentáculo econômico do 

mundo ocidental contemporâneo, e ampliou a discussão da sociologia econômica sobre o 

neoliberalismo. Por esta razão, cientistas como Joseph Stiglitz
23

 começaram a questionar 

sobre o inevitável fim do sistema político e econômico vigente desde o final da década de 

1970. Ou, ainda, começaram a questionar a emergência, ainda pouco sistematizada, de um 

período pós-neoliberal (DUMÉNIL; LÉVY, 2011). Este parecia o final do paradigma 

neoliberal. Todavia, a afirmação de que o neoliberalismo estava em seus momentos finais não 

se mostrou verdadeira (CROUCH, 2011; DARDOT. LAVAL, 2013). Conforme Hall, nem 

toda crise tem a capacidade de romper completamente com um paradigma de políticas 

públicas.  

Na realidade, cientistas sociais apontam a iminência do fim do capitalismo e da 

hegemonia norte-americana desde a crise do modelo de Estado de Bem-estar social, iniciada 

com os choques do petróleo na década de 1970. No entanto, o capitalismo não acabou com a 

virada do milênio tanto quanto a crise de 2008 não sacrificou o capitalismo em prol de algum 

outro sistema econômico mais adaptativo. Aqueles que questionavam, nos últimos anos do 

século XX, o final do período de hegemonia do poder americano (FIORI, 2004) revisaram 

suas teses à luz das constatações do novo milênio – com o desafio adicional de explicar e 

prever as consequências da crise de 2008. Este foi o caso de José Luís Fiori (FIORI ET AL, 

2008), que justifica a reelaboração contemporânea de seus trabalhos da seguinte forma: 

 

(...) aquilo que se assistiu depois da “crise dos anos 70” não foi o “declínio 

americano”, mas uma mudança estrutural do sistema mundial, e um aumento 

exponencial do poder dos Estados Unidos. (...) Agora de novo, neste início do século 

XXI, não existem evidências convincentes de um ‘colapso’ do poder americano. A 

crise hipotecária e financeira americana de 2007-2008 se aprofundou e se 

transformou em uma crise financeira global, mas ainda não atingiu a centralidade do 

dólar, dos títulos da dívida e da economia americana. (p.18) 
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 Em português inexiste a diferenciação terminológica entre economia como ciência, ou seja, enquanto um 

conjunto ordenado de práticas e premissas cientificamente construídas e cientificamente refutáveis e economia 

como um conjunto de práticas que se referem às trocas monetárias e financeiras. Por essa razão, utilizaremos 

nesta pesquisa a distinção trabalhada por Callon (1998) entre as duas palavras inglesas economics e economy 

para situarmos a distinção entre economia enquanto disciplina (ciência econômica) e economia enquanto prática. 

Assim, queremos dizer que existe uma estratégia de expansão das ciências econômicas sobre as demais ciências 

sociais, mas também uma estratégia de construção e naturalização desses agentes (economistas) como 

legitimamente aptos a interferir na política brasileira (LOUREIRO, 1997) 
23

 In: <http://uk.businessinsider.com/joseph-stiglitz-says-neoliberalism-is-dead-2016-8> 
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 Se a crise de 2008 não representou o final do período neoliberal, trouxe novamente 

dúvidas sobre a credibilidade das ciências econômicas em preverem e remediarem os 

problemas sobre os quais reivindicam autoridade (EARLE; MORAL, WARD-PERKINS, 

2016). O argumento de que "a ênfase na maximização é importante porque permite ao analista 

fazer previsões a respeito de novas situações" (LAZEAR, 2000, p.100), por exemplo, se 

mostrou insustentável. A premissa de que as ciências econômicas não seriam capazes de fazer 

previsões sobre a realidade precisamente porque repousava em abstrações que não são 

suficientes para abrangerem todas as interfaces que a economia estabelece com o mundo real, 

ganhou maior estaque a partir crise iniciada com o colapso da Lehman Brothers em 2008. E 

crise permitiu ratificar o postulado da sociologia econômica de que a economia como 

disciplina, sozinha, não oferece métodos, técnicas e teorias suficientes para entender as 

complexidades das trocas econômicas e dos contextos em que estas ocorrem.    

Nas últimas décadas, que coincidiram com o período neoliberal, a nova sociologia 

econômica foi responsável por elaborar críticas mais atualizadas às premissas básicas da 

economia neoclássica (ABRAMOVAY, 2004). Se crise de 2008 provocou mais uma reação 

de descrédito sobre as ciências econômicas, ao mesmo tempo forneceu o espaço que até então 

era negado às demais ciências sociais para formularem explicações sobre os fenômenos 

econômicos ao defenderem que estes estão imersos em relações sociais (GRANOVETTER, 

1985), morais (FOURCADE; HEALY, 2007) e culturais (MILLER, 2013). Também como 

uma “reação ao imperialismo econômico” (ABRAMOVAY, 2004) a sociologia econômica 

construiu a sua linha de argumento pelo “questionamento aos principais pressupostos da 

Economia Neoclássica definidos pelo individualismo metodológico: atores racionais 

instrumentais e ausência de estrutura social” (WANDERLEY, 2002, p.15). As críticas 

residiam tanto na “ameaça de submeter à sua ordem o próprio conjunto das ciências sociais” 

(ABRAMOVAY, 2004), como na defesa de um ferramental teórico e metodológico mais 

completo para a análise das trocas econômicas. De acordo com os sociólogos, essas trocas só 

acontecem em um contexto institucional que definem suas regras e atribuem a elas 

significados específicos. Os atores atomizados e que visam exclusivamente maximização da 

sua utilidade, seriam de acordo com a sociologia econômica, uma possibilidade possível, mas 

empiricamente pouco provável.   

Philippe Steiner (1995) define como contribuição da linha de pesquisa a sua ambição 

de  descrever os comportamentos sociais a partir da sua empiria. A teoria da imersão do 

comportamento social, elaborada por Mark Granovetter (1985), visa analisar o 

comportamento econômico a partir da estrutura que o sustenta. O comportamento econômico 
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não pode ser apreendido a priori, mas é resultado de uma configuração específica. A 

economia não seria, por conseguinte, uma esfera autônoma. Mas ao estar enraizada nas redes 

sociais dos grupos e indivíduos engajados nas trocas analisadas, está, concomitantemente, 

enraizada na própria sociedade.  

Conforme afirmado anteriormente, nesta parte do trabalho delimitamos o contexto 

intelectual de desenvolvimento desta pesquisa. Afirmamos que a disputa epistemológica entre 

a sociologia e a economia ocorreu em um período de fragilização do paradigma científico e de 

políticas públicas a partir da década de 1970. Como uma ciência aplicada, o questionamento 

da sua aplicabilidade provocou também um questionamento dos fundamentos teóricos, 

ferramentais e dos objetivos das ideias aplicadas. Esta lacuna de aplicabilidade deu força para 

o surgimento do monetarismo como modelo de política pública, do neoliberalismo como 

modelo de sociedade e da economia neoclássica como modelo de ciência econômica.  

No entanto, períodos de quebra de paradigma permitem o surgimento de teorias 

alternativas. Esta foi a brecha do resurgimento da sociologia econômica. O fato de que sejam 

criadas alternativas ao paradigma dominante não significa que estas alternativas venham a se 

tornar dominantes em algum momento. Além disso, conforme pudemos ver com Thomas 

Kuhn e Peter Hall, o fato de que teorias, políticas, enfim, paradigmas em potencial, surjam em 

uma disputa contra o paradigma dominante não significa que o paradigma dominante dialogue 

diretamente com estes paradigmas em potencial. O paradigma vigente, inquestionável pelos 

membros da comunidade em que possui adesão, enquanto não tem a sua validade questionada 

(parcial ou totalmente), não precisam se inserir na disputa com as teorias em potencial de se 

tornarem paradigmas. Essa é a razão do diálogo entre a sociologia e a economia ocorrer mais 

em direção da primeira para a segunda do que o inverso
24

.  

Esta dissertação não utiliza diretamente as bases teóricas da sociologia econômica, 

mas ocorre na “maré” de questionamento dos postulados da economia a partir da sociologia. 

No caso da sociologia econômica tradicional este questionamento se refere principalmente (1) 

as limitações da análise econômica sobre o mundo das práticas econômicas e (2) a denúncia 

do “império da economia” dentre as demais ciências humanas. Neste contexto de “império da 

economia”, o nosso questionamento reside na análise dos critérios de qualidade da área (e a 

centralidade da própria área), encarando-a como resultado de disputas de poder que passam 

pela criação de fortes redes com países centrais. Em suma: enquanto a sociologia econômica 
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 Também podemos apontar como razão para tanto o alto grau de coesão social entre os economistas e a 

reduzida abertura da referida disciplina às demais áreas do conhecimento científico (FOUCADE; OLLION, 

ALGAN, 2015).  
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tradicional analisa sociologicamente a economia como um conjunto de práticas, nos 

dedicamos neste trabalho à economia como corpo de conhecimento e, no contexto de 

performatividade da economia (CALLON, 1998), as duas abordagens estão fortemente 

conectadas.  

 

1.2 – A Geopolítica do Conhecimento a e Relação entre Centros Internos e Externos de 

Formação Acadêmica  

Nesta parte da dissertação trabalharemos com análises sociológicas acerca do 

conhecimento a partir das dinâmicas de poder que regem a circulação internacional dos seus 

profissionais. Para tanto, primeiramente definiremos o conceito de conhecimento científico 

utilizado neste trabalho. Posteriormente, revisaremos a teoria sobre internacionalização do 

conhecimento econômico que, nos permitirá, então, verificar os seus impactos na pós-

graduação brasileira.  

 

1.2.1 - Definições de Conhecimento e Conhecimento Científico  

 

É a partir do seu processo de vida real que se representa o desenvolvimento dos 

reflexos e das repercussões ideológicas deste processo vital. Mesmo as 

fantasmagorias correspondem, no cérebro humano, a sublimações necessariamente 

resultantes do processo da sua vida material que pode ser observado empiricamente 

e que repousa em bases materiais. Assim, a moral, a religião, a metafísica e qualquer 

outra ideologia, tal como as formas de consciência que lhes correspondem, perdem 

imediatamente toda a aparência de autonomia. Não têm história, não têm 

desenvolvimento; serão antes os homens que, desenvolvendo a sua produção 

material e as suas relações materiais, transformam, com esta realidade que lhes é 

própria, o seu pensamento e os produtos desse pensamento. Não é a consciência que 

determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. (MARX, 1999, p.21) 

 

 

Conhecimento é um conceito central a esta dissertação. É sobre ele que, apesar das 

lacunas de consenso, reside a autoridade da comunidade científica. Dentro deste contexto, a 

formação intelectual é corriqueiramente vista como um processo pelo qual se busca adquirir 

conhecimento especializado e que será aplicado na prática profissional. A mobilidade 

acadêmica é encorajada pelos órgãos que visam melhorar a qualidade da produção científica 

brasileira. E criam-se rankings que avaliam universidades, programas de pós-graduação e 

pesquisadores em torno da relevância do conhecimento que produzem.  

Ao mesmo tempo, afirmamos que, enquanto sociólogos, produzimos um 

conhecimento diferenciado daquele utilizado no cotidiano porque seguimos métodos 

rigorosos de investigação que permitem com que ordenemos nossas ideias e percepções sobre 

a realidade analisada de forma “desinteressada” e “científica”. O que distingue o 
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conhecimento sociológico do “senso comum” – e que define a nossa razão de ser enquanto 

cientistas – é a maior capacidade do primeiro de apreensão das dinâmicas que regem a 

realidade social. A perspectiva do sociólogo se diferencia inteiramente da que caracteriza os 

atores sociais, quando inseridos nas suas relações cotidianas. Enquanto este último “organiza 

este conhecimento, não em termos de um sistema científico, mas em termos de relevância 

para suas ações” (SCHUTZ, 2010, p.119), o sociólogo o faz a partir de um processo de 

distanciamento que permitiria com que nos desfaçamos em algum grau das nossas pré-noções 

(DURKHEIM, 2007).   

Esta dissertação se insere no campo da sociologia da ciência. Para tanto, nos impomos 

o desafio da definição. Este desafio se traduz nas seguintes perguntas: como estabelecer, 

enquanto socióloga da ciência, uma distinção entre conhecimento comum e conhecimento 

científico? Como empreender um distanciamento daquele que justifica a sua razão de ser pelo 

seu distanciamento? Quais são as continuidades e rupturas entre os respectivos dois 

conceitos?  

Na tradição da perspectiva interacionista simbólica, o conhecimento é encarado, como 

aquilo que, em última instância, possibilita a coesão social. Porque as pessoas de um mesmo 

agrupamento social, ao compartilharem o mesmo esquema de referência, conhecem o mundo 

mais ou menos da mesma forma, podem interagir com algum grau de certeza de que aqueles 

que a cercam têm expectativas similares quanto ao comportamento e às reações esperadas na 

interação social em questão (SCHUTZ, 2010). Sendo assim, o conhecimento permite com que 

as pessoas, porque compartilham o mesmo esquema interpretativo, dialoguem em torno dos 

mesmos termos. Assim, a tradição do interacionismo caracteriza o conhecimento como algo 

que não se restringe ao simples processo de acumulação individual e atomizada de 

informações, mas uma forma coletiva apreendida de apreensão percepção e atribuição de 

significados - de maneira nem sempre consciente - e que permite a manutenção de uma 

realidade social, percebida pelos seus membros como coerente e natural. Para Schutz (2010): 

 

O sistema de conhecimento, assim adquirido – incoerente, inconsistente e somente 

parcialmente claro, como é – toma para os membros do grupo interno a aparência de 

uma suficiente coerência, clareza e consistência para dar a qualquer um, uma chance 

razoável de entender e ser entendido. Qualquer membro nascido ou criado dentro 

desse grupo aceita o esquema já pronto e estandartizado do padrão cultural legado a 

ele pelos ancestrais, professores e autoridades, como um inquestionado e 

inquestionável guia em todas as situações que ocorrem normalmente no mundo da 

vida social. O conhecimento correlacionado ao padrão cultural carrega a evidência 

nele mesmo – ou, melhor, ele é tomado como garantido na ausência de evidências 

do contrário. (p.121, tradução nossa) 
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Para além dessa definição geral, contudo, essa dissertação considera o conhecimento 

como uma ferramenta política, na medida em que ele que naturaliza percepções comuns sobre 

a realidade e, ao fazê-lo, também naturaliza as relações de poder e a própria estrutura social 

sobre a qual se produz conhecimento compartilhado. O conhecimento permite, assim, a 

reprodução de tipos distintos de desigualdade. Nosso objetivo é explorar as condições 

materiais de produção do conhecimento que se apresentam ao objeto específico de nossa 

investigação: a formação pós-graduada dos economistas. Estamos interessados, sobretudo, no 

processo de aquisição de capital simbólico através da formação dos docentes investigados 

que, por sua vez, é naturalizado pelo argumento da neutralidade das categorias de avaliação 

de conhecimento científico.  

Argumentamos que o diploma do docente representa um capital social 

institucionalizado que facilita a sua entrada em certos espaços sociais. Quanto mais 

“valorizado” o diploma, maior a chance de este virar professor em um programa de pós-

graduação de prestígio. De acordo com Shin-Kap Han: 

 

Para o mercado de trabalho acadêmico, o “princípio do prestígio” e uma frase 

comumente utilizada para descrever como a estrutura social e a ordem de 

competição são organizadas e relacionadas. O contexto particular de contratação 

(compra) e classificação (venda) de um novo PhD – contratação de novatos -, se 

refere á positiva correlação entre prestígio do departamento onde este adquiriu 

doutorado e o prestígio do departamento em que é empregado (2003, pp.252-253, 

tradução nossa). 

 

Afirmamos que a própria valorização de determinados perfis de formação é resultado 

do processo de imposição do monopólio do “princípio de pertencimento legítimo e 

hierarquização” (BOURDIEU, 2008, p.21) que distingue os grupos mais bem qualificados dos 

demais. Em última instância, o conhecimento científico, disfarçado de neutro, é o elemento 

que justifica e sustenta a atribuição de diferentes tipos capitais simbólicos a diferentes 

docentes com distintos perfis de formação acadêmica. Assim, é aquilo que explica o porquê 

dos perfis de formação acadêmica dos docentes dos programas de pós-graduação de maior 

qualificação na CAPES (notas 6 e 7) serem tão diferente dos perfis de formação dos docentes 

dos programas de pós-graduação piores avaliados (nota 3). A partir do argumento das 

melhores práticas de produção de conhecimento científico, naturalizam-se certos preceitos de 

qualidade que podem ser – de maneira parcial e objetiva - averiguados a partir da análise dos 

critérios de área vigentes no Brasil. Ao mesmo tempo, enquanto é naturalizado, também 
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naturaliza certas maneiras de fazer ciência que, não necessariamente, condizem com a 

“melhor ciência”.  

O que nos realmente interessa destacar neste tópico é que o conhecimento científico 

não é um conceito unânime, que prescinde de disputas sobre a sua definição. Por isso, 

consideramos relevante ao propósito desta dissertação apresentar as diferentes concepções 

sociológicas de conhecimento. O nosso objetivo é compará-las e definir o conceito aplicado 

neste trabalho. Se o conhecimento científico é aquilo que justifica a manutenção fornece 

coerência para a estrutura da formação dos corpos docentes em torno de concepções de 

qualidade que naturalizam a hierarquização dos programas de pós-graduação em economia 

em torno de critérios de qualidade, então precisamos definir “conhecimento científico” a 

partir das suas proximidades e distanciamentos com outros tipos de conhecimento. No 

entanto, precisamos antes esclarecer que as teorias sobre conhecimento extrapolam as 

concepções de conhecimento aqui indicadas. A escolha das teorias apresentadas foi resultado 

de uma estratégia metodológica que visa, dentro das limitações deste trabalho, o 

esclarecimento do conceito aqui utilizado.  

A primeira concepção a ser trabalhada aqui considera que o conhecimento é adquirido 

no próprio processo social que permite ao indivíduo conhecer de mundo. Assim, o indivíduo 

conhece o que conhece e da forma como conhece porque o faz de forma similar aos membros 

do seu grupo social. Isto é, porque aprende com ele, e na situação que está inserido a fazê-lo. 

Esta perspectiva está mais propriamente relacionada aos fundamentos sociais e contextuais da 

cognição. Karl Mannheim produz uma teoria sobre as perspectivas compartilhadas por um 

grupo acerca dos objetos sobre os quais formulam suas ideias. De acordo com esta teoria, 

seria tarefa do sociólogo do conhecimento considerar a dependência da perspectiva
25

 

socialmente compartilhada de um objeto em relação àquele que interpreta e pensa sobre 

objeto em questão. Inclusive no que se refere à própria prática sociológica. A produção de 

teorias não prescinde da situação em que a teoria é produzida e das conformações sociais que 

tornaram possíveis que elas sejam como são. Em suma, a perspectiva de Karl Mannheim 

sobre o conhecimento, inclusive o científico, o considera como socialmente determinado e 

historicamente localizado.  

Para Mannheim (1986), a sociologia do conhecimento implica não apenas em rastrear 

as diferenças em como pessoas situadas em contextos diferentes conhecem os mesmos 

conceitos, mas também considerar as diferenças conteúdo destes mesmos conceitos. Esta é a 
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 “’Perspectiva’ significa a maneira pela qual se vê um objeto, o que se percebe nele e como alguém constrói um 

pensamento.” (MANNHEIM, 1986, p.293-4) 
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razão pela qual a própria definição de conhecimento muda a depender a perspectiva de quem 

produz o conhecimento em questão. De forma mais específica, o processo de aquisição de 

conhecimento possui características particulares que dependem de quem fala
26

 e do contexto 

que se fala. Mas, diferentemente da perspectiva interacionista previamente mencionada, 

depende pouco de com quem se fala.  

As características particulares do contexto de produção de conhecimento podem ser 

mal compreendidas se não considerarmos o significado que os termos podem assumir a 

depender da situação concreta de quem pensa. Sendo assim, Mannheim intenta a análise da 

construção das categorias mais fundamentais de interpretação da realidade a partir das quais 

as pessoas conhecem e ordenam o mundo. Isto é, quer entender as especificidades do modelo 

de pensamento, definido como um “modelo implícito na mente de uma pessoa, quando se põe 

a refletir sobre determinado objeto” (p.296), a partir da posição social do grupo que pensa a 

partir dele. No entanto, dificilmente podemos dizer que o contexto social, isoladamente, é 

responsável por modelar a forma como as pessoas interpretam o mundo ao seu redor. Pessoas 

pensam e conhecem o mundo “através de muitas orientações diferentes, porque existem 

muitas tendências de pensamento simultânea e mutuamente contraditórias lutando entre si 

com as suas diferentes interpretações da experiência comum” (p.291). As pessoas interpretam 

o mundo através de interpretações concorrentes em disputa, o que explica o porquê membros 

de um mesmo grupo social conhecerem experiências coletivas de formas distintas. Assim, não 

existem apenas influências de classes, mas também de “gerações, grupos de status, seitas, 

grupos ocupacionais, escolas, etc.” (p.297)  

Para Manheim, o sociólogo deveria usar o “relacionismo” como ferramenta 

metodológica inerente a uma adequada sociologia do conhecimento. Segundo esse autor, esse 

conceito “relaciona opiniões a um certo modo de interpretar o mundo que, por sua vez, está, 

em última análise, relacionado a uma certa estrutura social que constitui a sua situação” 

(p.303). O processo de relacionar conhecimento com as suas condições de existência deve ser 

feito dentro do limite de alcance da validade do conhecimento, isto é, da “particularização” 

dos respectivos pontos de vista. A mesma relação entre conhecimento e existência se aplica ao 

conhecimento científico. Assim:  

 

Novas formas de conhecimento surgem, em última análise, das condições de vida 

coletiva e não dependem, para sua emergência, da demonstração anterior de sua 

possibilidade por uma teoria do conhecimento; elas não necessitam, portanto, de ser 
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 Para Mannhein, alguns grupos sociais tem a autoridade de prover uma interpretação do mundo para os 
demais membros de uma determinada sociedade, este grupo é denominado de ‘intelligentsia’ (p.9).  
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primeiro legitimadas por uma epistemologia. A relação é, na realidade, a inversa: o 

desenvolvimento das teorias de conhecimento científico nasce da preocupação com 

os dados empíricos e a sorte das primeiras varia com a dos últimos. As revoluções 

na metodologia e na epistemologia são sempre consequências e repercussões das 

revoluções nos procedimentos empíricos imediatos para se adquirir conhecimento. 

Somente através de um recurso constante ao procedimento das ciências empíricas 

específicas podem os fundamentos epistemológicos tornar-se suficientemente 

flexíveis e extensos para não somente sancionar as pretensões das formas mais 

antigas de conhecimento, mas, igualmente, dar respaldo às formas mais recentes 

(p.309). 

 

Para Karl Mannheim, as mesmas premissas, teóricas e metodológicas, da sociologia do 

conhecimento também devem ser aplicadas à sociologia do conhecimento científico. O 

contexto de produção da ciência depende tanto das experiências daquela comunidade e da sua 

perspectiva sobre o mundo como qualquer outro. Por conseguinte, surgimento de novas 

teorias não depende de batalhas que ocorrem exclusivamente no plano das ideias. As teorias 

científicas são, como qualquer outra forma de conhecimento, influenciadas pelas condições 

sociais que permitem a sua produção. Por essa razão, o autor define que “a tarefa básica da 

sociologia do conhecimento é determinar os vários pontos de vista que gradativamente 

surgiram na história do pensamento e que estão constantemente em processo de mudança.” 

(p.x). O conhecimento científico também é relacional e particularizado. 

Diferentemente de Karl Mannheim, Thomas Kuhn, em A Estrutura das Revoluções 

Científicas (1998) está interessado na análise das particularidades do conhecimento científico, 

assim como nos mecanismos que justificam as alterações na validade – encaradas pelos seus 

membros como contemporaneidade - das teorias científicas. O seu argumento central é que as 

mudanças de paradigmas são as responsáveis pelas revoluções científicas. Portanto, estas 

representam o fio condutor da história da ciência, isto é, aquilo que permite com que certas 

invenções reformulem as práticas científicas tão profundamente que se altera com elas a 

própria narrativa da comunidade sobre a sua razão de ser. O conhecimento científico não é 

analisado pelo autor pela sua similaridade com outras formas de conhecimento, mas pelas 

suas especificidades.  

Mas, como o autor define e particulariza conhecimento científico? Para tanto Kuhn 

elabora o conceito de “ciência normal”, que: 

 

(...) significa a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas 

passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma 

comunidade científica específica como proporcionando os fundamentos para sua 

prática posterior. Muitos dos clássicos famosos da ciência desempenham uma 

função similar. Puderam fazer isso porque partilhavam duas características 
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essenciais. Suas realizações foram suficientemente sem precedentes para atrair um 

grupo duradouro de partidários afastando-os de outras formas da atividade científica. 

Simultaneamente, suas realizações eram suficientemente abertas para deixar toda a 

espécie de problemas para serem resolvidos pelo grupo redefinido de praticantes da 

ciência. (p.29) 

 A primeira e mais superficial definição de conhecimento científico de acordo com 

Kuhn reside em entendê-lo como aquilo que a comunidade científica pratica no presente e que 

foi aprendido com base nas suas experiências passadas. O conhecimento científico está 

relacionado à validação de certos pressupostos, métodos e teorias pela comunidade de 

cientistas que as praticam. Ele é, portanto, aquilo que foi desenvolvido dentro dos limites do 

paradigma científico vigente.  

 No entanto, limitar o conhecimento científico àquilo que corresponde ao paradigma 

científico em voga significa encarar como “não científicos” todos os paradigmas científicos 

passados. Se este fosse o caso, os “paradigmas científicos” superados seriam tão pouco 

científicos quanto qualquer outro tipo de conhecimento. E, se este fosse o caso, seria inviável 

fazer uma história da ciência. Na prática, se aquilo que foi considerado científico no passado 

é, para o historiador da ciência, tão científico quanto o mito, como distingui-los? Este é um 

problema o autor apontou na citação imediatamente adiante:  

 

Se essas crenças obsoletas devem ser chamadas de mitos, então os mitos podem ser 

produzidos pelas mesmas razões que hoje conduzem ao conhecimento científico. Se, 

por outro lado, elas devem ser chamadas de ciências, então a ciência inclui conjuntos 

de crenças totalmente incompatíveis com as que hoje mantemos. Dadas essas 

alternativas, o historiador deve escolher a última. Teorias obsoletas não são 

acientíficas em princípio, são simplesmente porque foram descartadas. (p.21) 

 

 A história da ciência é, portanto, a história dos paradigmas científicos, do acúmulo 

daqueles conhecimentos que foram aceitos pela comunidade científica e que definiram, a 

própria prática científica. Por conseguinte, não existe objetividade na definição de 

conhecimento científico. Não basta que ele seja alcançado através do uso de métodos, técnicas 

e práticas específicas, mas que estes métodos, técnicas e práticas estejam dentro do escopo de 

validade de um paradigma científico. 

 A abordagem de Karl Mannheim privilegia a construção social do conhecimento, 

estando o científico sujeito as mesmas regras gerais de qualquer outra forma de 

conhecimento. Na abordagem de Thomas Kuhn, o desenvolvimento da própria ciência esteve 

calcado em mudanças dos referenciais fundamentais, e que suprimiram os referenciais 

anteriores. Por fim, a abordagem de Pierre Bourdieu avalia o conhecimento científico como 
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uma ferramenta de dominação, em que “os dominantes estão comprometidos com as 

estratégias de conservação que objetivam garantir a perpetuação da ordem científica 

estabelecida aos quais os seus interesses estão correlacionados” (BOURDIEU, 1975, p.29-

30).  

O conhecimento científico é, segundo Bourdieu, o conhecimento que o grupo 

dominante conseguiu legitimamente impor para todos os grupos de pesquisadores e cientistas 

como científico. Sob a forma de objetivo e desinteressado, o conhecimento científico mascara 

os interesses em disputa. De acordo com esta abordagem teórica, a tarefa do sociólogo da 

ciência é restituir as dinâmicas do campo de imposição de concepções de conhecimento 

científico dominante, assim como as estratégias de construção de uma trajetória profissional, 

por parte dos cientistas, que os permite ocupar posições dominantes (2008). Ao ocupá-las, ou 

enquanto luta para ocupá-las, o cientista irá também reforçar a importância da carreira por ele 

seguida enquanto elemento de distinção para o alcance do cargo.  

Para esta dissertação é particularmente relevante o processo de construção de tipos 

específicos de competências objetivadas enquanto calcadas na definição de conhecimento 

científico dos grupos dominantes e que, simultaneamente, reforçam a sua trajetória pessoal 

enquanto referencial de trajetória legítima.  Assim, a definição do próprio campo científico 

permanece constantemente: 

 

Em uma disputa, na qual cada agente deve se empenhar com o objetivo de forçar 

reconhecimento do valor de seu produto e sua própria autoridade como um legítimo 

produtor. O que está em jogo na verdade é o poder de impor a definição de ciência 

que melhor cabe aos seus interesses específicos, ou seja, a definição que mais 

provavelmente permite a ele ocupar a posição dominante de plena legitimidade 

atribuindo à alta posição na hierarquia de valores científicos as capacidades 

científicas nas quais ele pessoalmente ou institucionalmente possui (BOURDIEU, 

1975, p.23, tradução nossa). 

 

A interpretação bourdieusiana de conhecimento científico é a que será utilizada nesta 

dissertação. Estamos interessados nas estratégias de reprodução de tipos de dominação, e 

padrões através da correlação entre os investimentos que os alunos de pós-graduação fazem 

em seu processo educacional e os cargos que ocupam, posteriormente, como docentes 

brasileiros. Esta estas estratégias são disfarçadas de desinteressadas quando, ao recorrer ao 

argumento da objetividade da ciência, naturalizam e universalizam concepções particulares de 

cientificidade. Assim, de acordo com o autor: 
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O universo “puro” ou até a “mais pura” ciência é um campo social como qualquer 

outro, com a sua distribuição de poder e os seus monopólios, suas lutas e estratégias, 

interesses e ganhos, mas é um campo no qual todas essas invariantes tomam formas 

específicas (BOURDIEU, 1975, p.19, tradução nossa). 

 

 O campo científico é definido por Bourdieu tanto pelas suas semelhanças, como pelas 

suas especificidades com outros campos, mas pouco pela autonomia. De acordo com o autor, 

ciência não funciona através de lógicas particulares e internas que, exclusivamente, se 

responsabilizam por mudanças e estabilidades, conforme a perspectiva de Thomas Kuhn. 

Tampouco é totalmente permeável às dinâmicas sociais – como se existisse algum tipo de 

enraizamento completo da ciência na sociedade -, de tal forma que não esta resguarda 

dinâmicas próprias, conforme indicado por Karl Mannheim.  

O campo científico é caracterizado pela sua intersecção com outros campos distintos, 

além da sua subdivisão em outros campos que também resguardam múltiplas intersecções. 

Esta intersecção é a responsável pela construção de homologias estruturais entre campos e 

proximidades de lógicas de funcionamento que, no entanto, guardam algum nível de 

incompatibilidade. Quando diferentes sistemas geradores de habitus reproduzem, em 

diferentes campos, relações entre classes sociais homólogas, dizemos que existem homologias 

entre diferentes campos. Estas homologias permitem com que mesmas lógicas sejam 

transferidas de um campo para o outro (BOURDIEU, 2007, p.167), mas também com que 

existam conexões entre os mesmos.  

Além disso, a semelhança entre os campos reside na sua própria definição. Porque são 

campos, eles têm uma mesma constante na sua estruturação e funcionamento. Por 

conseguinte, tanto estes campos como os possíveis subcampos são definidos por uma 

constante disputa (e pelas estratégias através do qual esta disputa é concretamente apreendida) 

pela definição e redefinição das regras que o estruturam, pelas posições institucionalizadas 

através destas regras, pela normatização do poder simbólico que o estratifica, e pela estrutura 

que o estabiliza. As diferenças de posições são demarcadas pelos habitus socialmente 

construídos dos seus membros “como sistema das disposições socialmente constituídas que, 

enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador 

do conjunto de práticas e das ideologias características de um grupo de agentes” (Bourdieu, 

1999 p.191). E também são demarcadas pelos capitais acumulados – tanto quanto pela 

definição dos tipos de capitais daquele campo em questão - que legitimam e são legitimados 

por posições de poder. No entanto, a maneira como os campos se estruturam em torno de 

posições sociais justificadas pelos habitus de seus membros e pelos seus capitais acumulados 
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tende a ser também particular a cada campo. Por conseguinte, especificamente no que se 

refere ao campo científico:  

 

(...) enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas (em lutas 

anteriores) é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em 

jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade científica definida, de 

maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos o 

monopólio da competência científica, compreendida enquanto capacidade de falar e 

de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é 

socialmente outorgada a um agente determinado (BOURDIEU, 1975, p.19, tradução 

nossa). 

 

 O princípio das disputas por definições de campo científico elimina a concepção 

teórica de que existe uma comunidade científica que, por possuir algum grau de uniformidade 

– e unanimidade quanto aos seus problemas fundamentais-, transita entre paradigmas 

científicos através de progressivas revoluções epistemológicas, conforme o modelo de análise 

da história de Thomas Kuhn. A ciência não é simplesmente definida pelo paradigma mais 

adequado aos problemas levantados por toda uma comunidade, mas é a ciência do grupo 

vencedor que conseguiu impor e generalizar para todos os demais a sua própria definição de 

ciência. E, como a economia é uma ciência internacional e está sendo analisada a partir de 

uma posição periférica, estudar a produção de conhecimento econômico passa pela análise 

dos seus componentes nacionais e internacionais. Começaremos pela internacionalização da 

ciência econômica.    

 

1.2.2 – Internacionalização  

 

A razão da ausência de uma comunidade [de economistas] no Brasil não decorria da 

inexistência de indivíduos com conhecimentos teóricos ou capacidade criativa. 

Simplesmente faltava o elemento da internacionalidade que, como força social, 

confere ao conhecimento o seu caráter científico. (EKERMAN, 1989, p.118) 

 

 Este trecho foi tirado de um artigo escrito por Raul Ekerman, escrito como forma de 

compartilhar as suas vivências, como economista, durante o período da institucionalização da 

disciplina. Para o autor, a existência de uma comunidade de economistas não depende da sua 

adesão aos métodos científicos da área, tampouco do seu conhecimento sobre o conjunto de 

teorias que a compõem. Estes elementos estavam presentes no corpo de economistas 

brasileiros desde antes da existência de uma comunidade científica propriamente dita porque 
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naquele momento não existiam vínculos sistemáticos entre economistas em instituições com 

aqueles localizados nos Estados Unidos, Inglaterra e França.  

A necessidade de legitimação pela comunidade internacional, presente no argumento 

de Ekerman, reside no fato de que as ciências econômicas são amplamente 

internacionalizadas em comparação com as demais ciências sociais (Fourcade, 2008). Essa 

internacionalização, de acordo com Marion Fourcade (2006), seria caracterizada por uma 

globalização crescente da disciplina, definida por dinâmicas de difusão de conhecimentos e 

técnicas relativamente homogêneas a partir do centro do sistema, ou seja, dos Estados Unidos. 

Assim, de acordo com a autora:  

 

(...) três fatores são críticos para a institucionalização da economia em escala global: 

(1) o estabelecimento de uma retórica amplamente universalista na ciência 

econômica, (2) a transformação do conhecimento econômico em tecnologia de poder 

político e burocrático, e (3) a existência de ligações transnacionais dominadas pelos 

Estados Unidos (FOURCADE 2006, p. 156, tradução nossa), 

 

Segundo Pierre Bourdieu (1999), podemos definir a internacionalização de uma 

disciplina através da disseminação de um corpo comum e consensual de categorias, métodos e 

programas de pensamento que tornam possíveis os diálogos entre pesquisadores de diversas 

áreas do globo em torno de agendas de pesquisa relativamente comuns. O discurso da 

educação internacionalizada funciona como uma ferramenta política de divulgação de uma 

concepção particular da realidade que é aceita pela comunidade científica como uma verdade 

universal.  

Críticos ao conceito de globalização, Bourdieu e Wacquant (1999) afirmam que a sua 

generalização é um artifício americano para, através de livros, jornais acadêmicos, 

organismos internacionais, etc., universalizarem suas categorias e a sua posição de poder 

como consequência natural da organização geopolítica contemporânea. Em um senso mais 

amplo, a internacionalização da economia tal como caracterizada neste trabalho pode ser 

explicada pelo conceito de imperialismo cultural elaborado pelos autores na obra On the 

Cunning of Imperialist Reason (1999). De acordo com eles “o imperialismo cultural repousa 

sobre o poder de universalizar os particularismos ligados a uma tradição histórica singular, 

fazendo com que não sejam reconhecidos como tal” (p.41, tradução nossa). Portanto, para 

discutir internacionalização da ciência, consideramos o jogo de influências que localiza 

diferentes universidades e centros de pesquisa desigualmente como produtores e receptores de 
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conhecimento científico e que, por sua vez, permitiu a consolidação de um escopo 

relativamente homogêneo de saberes.  

  Afirmar que a existência de uma difusão do conhecimento e técnicas econômicas que, 

a partir de um centro, constrói consenso em torno de questões, métodos e agendas de pesquisa 

não significa partir da premissa que estes mesmos conhecimento e técnicas são apropriados 

integralmente pelos países periféricos. Ou seja, dizer que existem centros produtores do 

conhecimento não nega ou inviabiliza, de forma alguma, que as periferias sejam 

caracterizadas apenas como receptoras (BEIGEL, 2013). Estas periferias estão inseridas no 

circuito acadêmico internacional e, a partir dele, apropriam e criam formas específicas de 

saber econômico.  

 A periferia não é uma condição simples ou estática. A riqueza da sua análise consiste 

em definir como as regras do centro são readaptadas e resignificadas pelos agrupamentos 

locais. Ou seja, trata-se de estabelecer como as elites internas acionam a internacionalização, 

isto é, americanização, como elemento de distinção para a seleção dos profissionais mais bem 

qualificados para a inserção no circuito internacional hegemônico, mas em posição periférica. 

Essa qualificação seria atribuída ao domínio da língua, às redes construídas durante e a partir 

da ida ao exterior para qualificação profissional e acadêmica e o modelo ocidental de 

educação (BAUDER, 2015).  

 Assim, a ciência econômica se estrutura através de padrões internacionais, sendo esta 

estrutura centrada nos Estados Unidos (FOURCADE, 2006). No contexto dessa pesquisa a 

internacionalização é definida como um tipo específico de vínculo entre centros brasileiros de 

formação acadêmica e profissional e determinados centros estrangeiros que ocupam posições 

de poder em um contexto de desigualdade na produção do conhecimento global
27

. 

Considerando o objeto explorado nessa pesquisa e, sem a tentativa de extrapolar esse conceito 

para situações e contextos que fujam objetivo desse trabalho, defendemos que 

internacionalizar significa, a partir de uma ótica “centro-periferia”, as relações que a periferia 

estabelece com o centro. Conforme veremos através dos dados levantados, é praticamente 

inexistente o vínculo entre universidades brasileiras e de demais países periféricos com o 

objetivo de adquirir formação acadêmica dos docentes dos programas de pós-graduação em 

economia. 

                                                           
27

 A internacionalização pode também ser entendida a partir do conceito de “estratégias internacionais” de 

Dezalay e Garth (2002), que “se refere as maneiras pelas quais os atores nacionais usam o capital estrangeiro, 

como recursos, diplomas, contatos, legitimidades e expertises (...) para construir o seu poder em casa. (p.7, 

tradução nossa)”  
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Argumentamos que este vínculo permite com que ambos os centros (nacional e 

internacional) sejam legitimados enquanto referências na produção de conhecimento. Em 

outras palavras, a formação no exterior é critério de distinção para que um docente faça parte 

do corpo de um programa de pós-graduação mais bem qualificado. Este critério de 

qualificação permite com que este docente se distinga dos demais de tal forma que possa 

ocupar postos em universidades de maior prestígio
28

. Por outro lado, este mesmo critério de 

qualificação reforça a posição de centros de formação profissional do exterior como grandes 

polos de formação acadêmica e profissional. Argumentamos que existe, na prática, um reforço 

interno na manutenção da estrutura geopolítica global.  

 

1.2.3 - Os componentes simbólicos e estruturais da ciência econômica brasileira  

Consideramos que a ciência brasileira – e, especificamente, a ciência econômica - é 

regida, em partes, por lógicas de funcionamento importadas de outros países que, em uma 

linguagem estrutural, seriam aquele que ocuparam posições centrais. Portanto, partimos do 

pressuposto de que os países ocupam posições desiguais enquanto produtores e consumidores 

de conhecimento científico. Todavia, precisamos ressaltar que, ao usarmos essa terminologia, 

não consideramos que países são essencialmente produtores ou consumidores de 

conhecimento científico. Em outros termos, não partimos do pressuposto de que vigora uma 

lógica difusionista responsável por delegar a certos países a função de produzir e difundir para 

o resto do mundo aquilo que conhecemos como ciência, enquanto os demais receberiam este 

conhecimento e o adaptariam à sua realidade local. Propomos nesta dissertação um olhar para 

os conceitos de exportador e importador intelectual, assim como para os conceitos de centro e 

periferia do conhecimento, como abstrações que permitem com que analisemos e 

comparemos os fenômenos sociais que compartilham certos padrões. Assim, estes devem ser 

entendidos como tipos ideais que, sob orientação weberiana, formam organizam os 

fenômenos sociais a partir de uma "coerência racional que raramente se encontra na 

realidade” (WEBER, 1971, p.338).  

  No que se refere à necessidade de construir uma linha de pesquisa voltada para as 

dinâmicas supracitadas, compartilhamos a perspectiva de Bourdieu sobre as lógicas de 

importação e exportação intelectual. Como o autor: 

 

                                                           
28

 Utilizamos como critério de prestígio acadêmico a avaliação da CAPES publicada em 2017 e referente ao 

quadriênio 2013-2016. Os programas de pós-graduação de maior prestígio são aqueles que receberam notas 6 e 7 

na referida avaliação.   
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(...) inspiro- me em uma convicção cientificista pouco na moda hoje em dia, já que somos 

pós-modernos... Essa convicção cientificista me leva a pensar que, se conhecemos os 

mecanismos sociais, nem por isso os dominamos, mas aumentamos, ainda que pouco, as 

chances de dominá-los, sobretudo se os mecanismos sociais estiverem fundados na 

incompreensão. (BOURDIEU, 2002 p. 2) 

 

Da mesma forma que Bourdieu estava inserido nos esforços de construção de um 

“programa europeu de pesquisa científica a respeito das relações científicas europeias” (2002, 

p.2), apontamos como um objetivo geral e amplo desta pesquisa a contribuição para a agenda 

de pesquisa sobre produções científicas e intelectuais a partir do Brasil, mas sem 

desconsiderar as relações que os nossos docentes estabelecem, quando se internacionalizam, 

nos “campos origem” e nos “campos de chegada” e o que isso nos indica sobre como os 

“campos de origem” se estruturam através das disputas que o constituem (BOURDIEU, 

2002). Além disso, nos interessa entender o quanto a intermediação entre ciência brasileira e 

ciência estrangeira, isto é, entre importadores e exportadores, permite com que os agentes que 

a operacionalizam adquiram um capital acadêmico que permite com que ocupem cargos em 

universidades brasileiras consagradas (BAUDER, 2006).  

 Portanto, temos um problema que envolve duas naturezas distintas. Do ponto de vista 

estrutural, a relação internacional de produção e circulação do conhecimento ultrapassa o 

quadro teórico de Pierre Bourdieu. Cientes das limitações do aparato teórico bourdieusiano, 

que nos fornece elementos para a compreensão da perspectiva dos agentes e das disputas que 

envolvem a construção do campo intelectual brasileiro, o complementamos com uma 

abordagem sistêmica das inter-relações das partes do globo que, a partir de Wallerstein 

(1974), é definida como:  

 

(...) um sistema social que tem limites, estruturas, membros, regras de legitimação e 

coerência. A sua existência é possível pelo conflito de forças que o mantém junto por conta 

da tensão, e o separa cada vez que cada grupo busca eternamente por remoldar a sua 

desvantagem. Tem a característica de um organismo, por isso, tem um tempo de vida no 

qual as suas características mudam em alguns aspectos e permanecem estáveis em outros. É 

possível definir as suas estruturas como sendo, em diferentes momentos, fortes ou fracas 

em termos da lógica interna do seu funcionamento (p. 347, tradução nossa). 

  

 Assim, existe uma estrutura dinâmica que reside na detenção desigual de poder por 

diferentes países e regiões do globo. De acordo com essa linha teórica, uma das fontes de 

legitimação do sistema mundo reside no uso de uma retórica universalista, pautada na 

manifestação de interesses particulares camuflados de interesses universais. Estes interesses 

são divulgados e apropriados pelos demais países como manifestações naturais e factíveis da 
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realidade social. Esta retórica permite com que a estrutura seja apropriada pelos países em 

desvantagem, de tal forma que estes naturalizam e reforçam a sua posição desigual dentro da 

estrutura total. Em outras palavras, a retórica universalista oferece justificativas que permitem 

a manutenção da ordem mundial (WALLERSTEIN, 2007). 

Verificamos a partir dos dados levantados nesta pesquisa existe uma estrutura de inter-

relação desigual entre países do globo que se mantém através da existência de polos de 

produção científica de referência mundial. Na perspectiva de Wallerstein (2007), os países 

dominantes seriam aqueles que fariam sentir o seu efeito também em termos da sua 

centralidade na produção, divulgação e formação de conhecimento científico, sendo esta uma 

das ferramentas de manutenção do seu domínio. Em outros termos, existe uma 

correspondência entre os polos dominantes do sistema e os centros de produção científica, 

uma vez que um corrobora (mas não determina) para a justificação do outro.  

A análise da construção e manutenção do Sistema-Mundo está fora do campo de 

interesse da nossa pesquisa porque a nossa análise está interessada nos seus efeitos a partir de 

um contexto periférico muito específico.  Assim, a estruturação desigual do Sistema-Mundo é 

um ponto de partida sobre o qual localizaremos os docentes dos PPGEs brasileiros e, portanto, 

para que possamos analisar como acadêmicos se utilizam dessa estrutura como veículo de 

aquisição capital acadêmico e de estruturação do campo científico brasileiro. Ou seja, o 

Sistema-Mundo é um corpo teórico no qual a nossa pesquisa dialoga sem ser o objeto direto 

de investigação. Portanto, verificamos que existe uma estrutura composta por países com 

variados graus de centralidade e domínio e que é apropriada pelos docentes brasileiros. Estes 

utilizam a inserção nesses espaços como forma de adquirir de diferentes tipos de capitais 

porque estes possibilitam a sua distinção, nos seus países de origem, dos demais docentes. 
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2 – A Institucionalização das Ciências Econômicas no Brasil  

 

Conforme argumentamos nos capítulos anteriores, a educação é uma ferramenta 

política de amplitude transnacional. Ao patrocinar uma concepção específica da realidade que 

é aceita por toda uma comunidade como verdade universal, opera a serviço da hegemonia da 

elite dirigente (BOURDIEU, 1999), nesta dissertação vista como constituída por elites 

acadêmicas. Isso acontece porque a globalização das ciências sociais e econômicas está longe 

de ser um processo horizontal, no qual os diversos países participam em igualdade de 

condições. Nesse contexto, os Estados Unidos se destacam como principais produtores de 

conhecimento referente a esta área de saber
29

; por outro lado, os países periféricos se limitam 

a receber o conhecimento produzido no centro e a o alterarem de acordo com as 

especificidades de seus contextos
30

 (FOURCADE, 2006).  

 Com base em Badie (1992;1993), Fabiano Engelmann (2008) chama a atenção para a 

necessidade de se investigar as dinâmicas periféricas de importação de ideologias políticas, 

intelectuais e modelos institucionais cujas premissas remetem a universos empíricos 

totalmente distintos daqueles que se apresentam nas sociedades que os importam. Esta 

dinâmica se aplica à construção da Economia como campo de ensino e pesquisa no Brasil, 

visto que a expansão da pós-graduação envolveu um esforço coordenado entre agências de 

financiamento internacionais e estatais, tais como Fundação Ford e FINEP (FIGUEIREDO, 

1988), universidades públicas e instituições de pesquisa nacionais, como, por exemplo, o 

IPEA.   

Argumentamos que as elites intelectuais internas seriam aquelas responsáveis por 

conectar as dinâmicas de poder internacionais e, assim, permitir com que elas permaneçam 

funcionando, a partir das especificidades locais, como referencial maior de produção 

científica. A análise das elites intelectuais internas permite com que fujamos de abordagens 

que igualam os países periféricos à condição de receptores de conhecimento sem permitir que 

entendamos a maneira particular em esta relação ocorre com os centros internacionais. Por 

conseguinte, nosso interesse neste capítulo é averiguar as permanências da lógica “centro-

                                                           
29

 John Heilbron (2013), por exemplo, verifica que metade dos artigos registrados na Social Science Index foi 

produzida nos Estados Unidos. 

30
 Esta perspectiva de análise se opõe à teoria difusionista, que prega que conhecimentos, objetos, culturas, etc. 

são produzidos em determinados contextos para, posteriormente, serem absorvidos pelos demais. Da mesma 

forma, nega que os países tenham um impacto igualitário ou independência na produção do conhecimento 

econômico. A preponderância dos países centrais neste processo não exclui a participação dos países periféricos. 
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periferia” das dinâmicas que consolidaram a pós-graduação em economia no Brasil. Para 

tanto, dedicaremos este capítulo para recapitular brevemente os aspectos da história da 

disciplina que interessam a analise dos dados levantados.  

 

2.1 - De Advogados e Engenheiros a Economistas  

A institucionalização das ciências econômicas no Brasil ocorreu em dois momentos. 

Primeiro, no início do século XX com a criação de cursos de graduação na área e, de forma 

mais consolidada, a partir da década de 1970, através de investimentos estrangeiros na criação 

e estabilização do modelo de da pós-graduação brasileira, que ainda tem continuidades na 

contemporaneidade. Assim, e acordo com Maria Rita Loureiro (1997): 

 

Os primeiros cursos superiores oficiais de economia no Brasil foram criados nos 

anos 40. Antes disso, o ensino da economia restringia-se a algumas poucas 

disciplinas destinadas à formação de cultura geral nos cursos de direito e engenharia, 

e ainda a uma das dimensões ou desdobramentos do ensino comercial 

profissionalizante. Como se sabe, as transformações políticas ocorridas nos anos 30 

tiveram importante repercussão nos meios intelectuais, já em grande efervescência 

desde a década anterior, ativando os debates em torno da criação de projetos de 

universidades no país tidas como necessárias à formação de uma nova elite dirigente 

encarregada de levar avante a tarefa de modernização do Estado (pp. 33-34). 

 

O que existia naquele primeiro momento era uma formação considerada “deficitária” nas 

Ciências Econômicas e, apesar de composta em parte por engenheiros, possuia forte base 

analítica e histórica (BIELCHOWISKY, 1997).  

O crescimento estrutural do Estado esteve vinculado à multiplicação de empresas, 

entidades e fundações públicas e caracterizou o momento em que este atuava como 

“empresário”, isto é, como incentivador da industrialização e do desenvolvimento nacional. 

Neste contexto, os economistas foram atraídos para recém-criados órgãos do governo, think 

tanks e órgãos de pesquisa aplicada, onde, Loureiro (1997) argumenta, aprendiam mais do 

que nos centros de formação profissional.   

  De acordo com Dezaley e Garth (2002) a Escola de Chicago era composta, sobretudo 

por descendentes de imigrantes que não se consagravam por serem membros da elite 

intelectual e acadêmica na área. O investimento na matemática e o argumento da sua 

neutralidade científica funcionaram como um mecanismo de legitimação deste grupo que 

passou a ocupar papel de referência na área. Assim como ocorreu com os economistas da 

Escola de Chicago, na Universidade de São Paulo também cursar economia era uma estratégia 

de classes sociais mais baixas, sem recursos para entrar em escolas de Direito e Engenharia, 
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ascenderem socialmente, uma vez que o curso era “frequentado por um estrato social mais 

baixo, que havia cursado escolas técnicas e de comércio (BIERMAN; COZAC, REGO, 1996, 

p.18)”. O caminho de redirecionamento de uma ciência econômica prática em direção a uma 

produção acadêmica centralizada nas universidades e, principalmente, dominada por 

segmentos da elite, passou pelos investimentos americanos na reestruturação institucional das 

ciências sociais brasileiras. Analisaremos este redirecionamento na seção que se segue. 

 

2.2 - Sobre os Investimentos na Pós-Graduação: para além do discurso da benevolência  

 

Em julho de 1992, a Fundação Ford celebrou trinta anos de trabalho no Brasil 

dedicado a valores democráticos. Enquanto nas décadas de 1960 e 1970 este 

compromisso foi dirigido à luta para manter vivas as raízes da democracia, na 

década e 1980, os esforços foram dirigidos para apoiar a trama de um complexo 

processo de redemocratização. E agora, na década de 1990, o compromisso com os 

mesmos valores faz com que a Fundação concentre o seu apoio financeiro na dura 

tarefa de fazer com que a democracia funcione na prática (SMITH, 1993, p. 13). 

 

Este trecho citado foi escrito por Bradford Smith, representante da Fundação Ford no 

Brasil em 1993, quando o livro A Fundação Ford no Brasil foi organizado e publicado por 

Sergio Miceli. Além dele, Mário Brockmann Machado, Gilberto Velho, Simon Schwartzman, 

entre outros, escreveram sobre as experiências positivas da Fundação na consolidação das 

ciências sociais no Brasil. Entretanto, acreditamos que o trabalho dos sociólogos deve ser, 

mais do que ressaltar as experiências positivas de investimentos externos no Brasil, o de 

analisar as disputas e interesses por trás destes investimentos e, sobretudo, as suas 

consequências no cenário das ciências econômicas atuais. Assim, da mesma forma que, após a 

“dura tarefa” da Fundação na construção de uma democracia que “funcione na prática” nos 

deparamos com uma democracia com pilares frágeis, nos questionamos sobre as 

permanências dos arranjos institucionais de uma ciência econômica consolidada através do 

modelo organizacional das universidades americanas.    

Como ocorreu com as primeiras graduações brasileiras, início das pós-graduações em 

ciências econômicas no Brasil foi tardio. Entretanto, a consolidação do ensino em nível de 

pós-graduação envolveu o investimento das agências norte-americanas através dos acordos 

feitos com o MEC. Simonsen escreveu em 1966 um artigo em que indicava o conjunto de 

diretrizes necessárias para a implantação dos cursos de pós-graduação. Estes deveriam ser 

responsáveis por amenizar as discrepâncias da graduação que, naquele momento, era “tão 

superabundante em quantidade quando deficiente em qualidade” (p.19). Por este motivo,  
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Loureiro (2006) afirma que uma importante parcela da formação do economista não ocorria 

dentro das universidades, mas no mercado de trabalho, em instituições de pesquisa, 

organismos internacionais e órgãos governamentais. 

 O investimento feito através de recursos externos, assim como a estruturação guiada 

por entidades internacionais, foi fundamental para deslocar a capacitação para o espaço 

universitário. Até o final da década de 1960, quem desejava complementar a formação básica 

deveria estudar de maneira autodidata ou em universidades no exterior (SIMONSEN, 1966), 

ou ainda optar por um aprendizado prático da economia em órgãos do governo, agências de 

pesquisa e na iniciativa privada. A estratégia da Fundação Ford de envio de estudantes 

brasileiros para os Estados Unidos e recebimento de profissionais estrangeiros modelou a 

primeira geração de professores que daria aula nas pós-graduações brasileiras e corroborou 

para dar ao ensino local caráter internacional.  

 Os acordos e convênios com os Estados Unidos foram iniciados na década de 1940, e 

consolidados na década de 1960 com os acordos entre USAID e MEC. Segundo Maria das 

Graças Ribeiro, estes acordos tiveram “um papel significativo na propaganda ideológica 

favorável aos Estados Unidos no contexto de disputas hegemônicas que marcaram a Guerra 

Fria” (, 2016p.51). Nas ciências econômicas, os recursos destinados pela Fundação Ford 

dentre do contexto dos acordos de investimentos feitos entre os Estados Unidos e o Brasil 

tiveram como objetivo a difusão de teorias alternativas as da CEPAL. Estas incluíam as 

abordagens monetaristas aproximadas à escola de Chicago, mas também a difusão de teorias 

mais próximas do Keynesianismo.  

A articulação de centros de excelência internos permitiu a difusão destes conjuntos de 

teorias das Ciências Econômicas, mas também teve consequências nas demais ciências 

sociais. Conforme podemos ver no anexo 1, os investimentos feitos pela fundação não se 

limitaram às ciências econômicas, mas também ocorreram nas ciências humanas e sociais de 

maneira geral, e foram responsáveis pela criação de uma “comunidade acadêmica no campo 

das ciências sociais” (MICELI,1993, p. 41). No referido anexo encontramos o detalhamento 

das maiores dotações que a Fundação Ford direcionou para cientistas sociais brasileiros entre 

1962 e 1992, encontrado no livro A Fundação Ford no Brasil, editado por Sérgio Miceli 

(1993, pp. 95-97). Nele a economia aparece dentre as áreas que mais recebeu recursos, junto 

com as ciências sociais, relações internacionais e educação. Nesse contexto, o presidente da 

Fundação Ford em 1993 justifica a posição estratégica das ciências sociais nas demandas de 

um país socialmente desigual em um período de crises econômicas. Por conseguinte, Franklin 

Thomas aponta que: 
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(...) as Ciências Sociais desempenham um papel vital para a sociedade. Em sua 

melhor produção, as Ciências Sociais nos ajudam a entender as escolhas que temos 

de enfrentar, antecipam seu possível impacto sobre a população como um todo e 

seus diferentes eleitorados em particular. (...) Acredito que a considerável redução 

da ameaça nuclear colocou o foco das atenções no progresso da qualidade de vida, e 

acelerou a pressão sobre instituições governamentais e forças políticas no sentido de 

que novas oportunidades possam se concretizar. Nesse ponto específico, a utilidade 

das Ciências Sociais nunca foi tão grande. (p.18). 

 

 O detalhamento dos centros de ensino e pesquisa que mais receberam recursos permite 

que exploremos as áreas estratégicas, mas também locais selecionados pela Fundação para 

que estas estratégias se concretizem. O objetivo da fundação, portanto, não era apenas injetar 

dinheiro na educação em um período de fragilidade econômica, mas principalmente, uma 

estratégia política de reprodução de modelo institucional. A fundação tinha como função 

modelar e organizar instituições que pudessem desenvolver pesquisa de qualidade, em áreas 

consideradas por ela estratégicas. E isto ocorreria, de acordo com Joan Dassin
31

 através da 

criação de ilhas de excelência. A maioria das ilhas de excelência estaria localizada na USP, 

mas também na UNICAMP, NO IFCS-UFRJ, no Museu Nacional e no Departamento de 

Economia da PUC. 

 Não só as áreas escolhidas para o direcionamento de investimentos seriam 

estratégicas, mas também a função das “ilhas de excelência” como replicadoras de 

aprendizados institucionais, ou seja, como centros de formação dos centros de formação que 

seriam criados no futuro – isto é, como nódulos de conexão entre os centros internacionais e 

os institutos de ensino e pesquisa nacionais. Isso foi verdade para a área das ciências sociais, 

mas principalmente, para as Ciências Econômicas. De acordo com Ekerman (1989): 

 

A função dos grupos americanos dos centros de pós-graduação na época foi muito 

mais no sentido de transmitir o modelo americano de organização de ensino e 

pesquisa do eu propriamente contribuir com conhecimentos de teoria econômica 

mais avançados. (...) O que faltava na época era a disseminação em escala razoável 

de atitudes e posturas que pudessem caracterizar uma comunidade científica 

consolidada. É aí que os grupos americanos tiveram sua principal função (p.127).  

 

 Nas ciências econômicas, a Fundação Ford investiu não apenas na própria criação dos 

centros de pós-graduação, mas também na coordenação destes centros que estavam espaçados 

                                                           
31

 Representante da Fundação Ford no Brasil durante o período de 1989 a 1992. 
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ao longo do vasto território brasileiro através da ANPEC. O objetivo da fundação era deslocar 

a produção acadêmica que estava concentrada nos órgãos governamentais, think tanks e 

iniciativa privada para a universidade através de um processo de remodelação das instituições 

brasileiras e permanecer coordenando a pesquisa através da rede da ANPEC.  

De acordo com Fernandez e Suprinyak (2016), a Fundação, ao implementar o seu 

projeto de reestruturação institucional, se deparou com instituições arcaicas e dominadas pelo 

modelo das cátedras universitárias. A solução da Ford foi criar os referidos centros de 

excelência que, ao serem modernizados, promoveriam um referencial de modernização para 

os demais centros de ensino e pesquisa no país. Os autores indicaram que duas instituições 

foram as responsáveis por espalhar o modelo institucional norte-americano implementado 

pela Fundação. O primeiro foi o IPE-USP, que seria um grande centro de ensino e pesquisa 

em ciências econômicas e que formaria quadros para outras universidades. A segunda foi a 

Fundação Getúlio Vargas. Pela sua natureza híbrida, como fundação privada com vínculos 

com o governo, era possível nela produzir pesquisas e treinamentos sem restrições excessivas 

impostas pelo governo ou pela iniciativa privada.   

Além do IPE-USP e das duas FGVs, a quarta universidade que recebeu nota 7 na 

última avaliação da CAPES, a PUC-RJ, também recebeu grande volume de recursos da 

Fundação Ford. Estes recursos possibilitaram a internacionalização do programa através do 

envio e recebimento de alunos e professores estrangeiros, respectivamente. Além disso, 

também permitiu a criação do CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil). Conforme podemos ver, esta foi a instituição que mais recebeu 

recursos da Fundação no período abrangido pelo quadro 1.  

 

2.3 - A USP como Centro de Formação da Elite Dirigente 

 O IPE-USP recebeu, no período do seu surgimento, recursos de fontes estrangeiras 

diversas. Da USAID, recebeu recursos para a manutenção dos “(...) salários dos professores 

brasileiros nos Estados Unidos e [para] acolher professores americanos que vieram ao Brasil 

prestar assessoria ao curso de pós-graduação então recentemente criado no IPE” 

(LOUREIRO, pp.220-221). Além disso, também recebeu dinheiro para financiar a vinda de 

dois professores da Universidade de Vanderbilt. Da Fundação Ford, para a “remuneração de 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros, compra de equipamentos e livros, bolsas de estudo 

no país e no exterior” (LOUREIRO, p.221). Do BID, recursos “(...) para a realização de 

cursos de especialização destinados a pessoal de bancos de desenvolvimento (p.221).” Estes 
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volumes de recursos se deviam, tal como afirmado anteriormente, à posição estratégica da 

USP como centro de formação de docentes para outros centros de formação brasileiros.  

 De acordo com Maria Carlotto, a Universidade de São Paulo encarnou o objetivo de 

formação e socialização das elites dirigentes paulistas. Assim, se constituíram na USP 

“chamadas ‘escolas de elite’, que se tornaram, em geral, ainda mais fechadas a setores sociais 

menos privilegiados, mantendo com isso a sua função histórica de preparação de uma elite 

dirigente” (CARLOTTO, 2014, p.308). Hermeson Luiz Pase (2006) indica que a USP surgiu 

em uma reação das elites paulistas, com apoio de americanos e franceses, da oligarquia 

paulista excluída do golpe de 1930. 

 

Síntese 

Embora as agências de financiamento frequentemente justifiquem as suas ações com 

base nos objetivos principais da promoção do desenvolvimento econômico e social, 

modernização e democratização, a análise sociológica dos financiamentos na ciência não deve 

se limitar a agradecimentos pontuais. Mas, sobretudo, apontar as suas consequências e 

permanências nas políticas científicas atuais. Assim, enquanto Sérgio Miceli indica que o 

mérito do trabalho da Fundação foi a “criação de uma comunidade acadêmica no campo das 

ciências sociais” (1993p.41), nos perguntamos sobre o escopo desta comunidade, as suas 

continuidades e limitações.  

Estas continuidades se refletem, conforme veremos na análise dos dados, na 

centralidade da USP como “ilha de excelência”, permanência dos Estados Unidos como 

centros de formação destas mesmas ilhas e no fechamento dos programas de maior qualidade 

à quadros de docentes doutorados em outras instituições brasileiras. Além disso, os programas 

mais bem avaliados na CAPES (nota 7) ainda são, hoje, os programas que, no período da 

institucionalização da disciplina, mais receberam recursos e/ou foram considerados 

estratégicos. 
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3 – Metodologia 

 

A sociologia da ciência reivindica a legitimidade da análise sobre as condições sociais 

de produção do conhecimento científico (BEM-DAVID; SULLIVAN, 1975). Nas últimas 

décadas, o amplo desenvolvimento de tecnologias da informação reformulou o próprio objeto 

da sociologia da ciência. As pesquisas em coautorias passaram a incluir nomes de 

pesquisadores vinculados a instituições alocadas regiões diversas e formados no interior de 

diferentes culturas científicas. A globalização da publicação também permitiu com que o 

resultado das pesquisas pudesse ser publicado em periódicos internacionais que, ao terem as 

versões físicas substituídas por versões online, começaram a ser mais facilmente acessados 

por estudantes e pesquisadores de diversos países
32

. Além disso, o acesso à produção 

acadêmica tem sido facilitado, a partir do contexto brasileiro, pelas iniciativas de ciência 

aberta que, a exemplo da Scielo
33

, divulgam e disponibilizam a produção sem ônus para os 

pesquisadores que acessam as publicações dos periódicos a ela indexadas.  

A internacionalização e a informatização da ciência mudaram significativamente o 

campo de análise dos seus pesquisadores. Isso significa dizer que os últimos anos 

vislumbraram um processo, ainda em desenvolvimento, de mudança da forma como se 

produz, acessa e divulga aquilo que é considerado conhecimento científico e que, em enorme 

medida, reconfigurou o próprio objeto da sociologia da ciência. Por outro lado, o 

desenvolvimento tecnológico supracitado também permitiu o aperfeiçoamento de ferramentas 

de pesquisa aplicáveis ao campo científico. Assim, enquanto a produção científica passou por 

severas mudanças, os seus métodos de avaliação destas mudanças foram por elas 

modificados. Com a internet, tanto pesquisadores como as suas produções, se tornaram mais 

rastreáveis de tal forma que podemos coletar um volume maior de informações sobre os 

mesmos. Através destas novas tecnologias, surgiram pesquisas com abrangências cada vez 

maiores, enquanto os softwares de análise de dados possibilitaram o tratamento de um 

montante de informações que, de outra forma, seriam inalcançáveis se operacionalizadas por 

pesquisadores individuais.  

                                                           
32

 De acordo com Dong, Shen, Ma, Wang (2017), em um trabalho realizado a partir do banco de dados da 

Microsoft sobre as mudanças nas redes científicas entre 1900 e 2015, os autores verificaram que houve um 

aumento das colaborações globais, que se tornaram mais visionárias e diversas ao longo do tempo.  
33

 O movimento de acesso aberto dos periódicos científicos surgiu em uma resposta ao movimento 

hiperinflacionário dos periódicos científicos que forçou diversas bibliotecas na década de 90 a cancelarem suas 

assinaturas com editoras científicas (ORTELLADO, 2008, p. 187) Neste contexto, o projeto Scielo surgiu com a 

finalidade, dentre outras, de disponibilizar a produção científica para a comunidade acadêmica. De acordo com 

Packer et al. (1998), a Scielo é uma “biblioteca virtual de revistas científicas (...) que publica textos completos de 

revistas da Internet/Web assim como produz e publica indicadores do seu uso e impacto.” (p. 109) 
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Esta pesquisa foi diretamente impactada por estas duas abordagens sobre as mudanças 

nas publicações científicas das últimas décadas. Pelo incremento da circulação dos docentes 

em nível de formação, publicação e acesso a artigos, livros e demais materiais acadêmicos, 

mas também pelo uso de softwares que permitem captar os fenômenos científicos com maior 

integralidade. Inseridos nesta discussão, propomos uma análise da circulação dos docentes 

dos programas de pós-graduação em economia brasileiros no que se refere à sua formação 

acadêmica e aos seus vínculos profissionais.  

 

3.1 - A Plataforma Lattes como Campo de Estudo 

Os dados analisados por esta pesquisa foram extraídos dos Currículos Lattes dos 

docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia e organizados através dos da nota 

atribuída a cada um deles na avaliação da CAPES divulgada em 2017. Por conseguinte, 

podemos dizer que a Plataforma Lattes foi o nosso campo de estudo, isto é, o ambiente em 

que desenvolvemos a nossa pesquisa e de onde extraímos padrões nas relações entre os 

pesquisadores e instituições analisadas. Por esta razão, dedicaremos este subcapítulo à 

exposição das vantagens e dos limites da utilização esta ferramenta como fonte de captação de 

dados sobre o nosso objeto. 

A Plataforma Lattes é resultado do desenvolvimento tecnológico aplicado à produção 

e gestão de conhecimento científico formal. Vinculada ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Foi criada com o objetivo de exercer 

controle sobre a atividade científica nacional e divulgá-la em uma única base de dados. Do 

ponto de vista governamental, o controle atividade científica possibilita gerar dados que 

permitam a elaboração e direcionamento de políticas científicas, alocação de recursos para 

instituições, pesquisadores individuais e discentes. Do ponto de vista da população e dos 

pesquisadores e interessados na produção científica brasileira, a plataforma possibilita a 

prestação de contas do que vem sendo desenvolvido nas universidades e principais centros de 

pesquisa e do resultado das pesquisas elaboradas.  

Com base nas informações contidas na Plataforma Lattes, pesquisadores da ciência 

elaboram métricas, tanto quantitativas quanto qualitativas, para a medição e avaliação da 

atividade científica nacional. Esta medição ajudaria a incentivar áreas deficitárias e investir 

tanto em centros de ensino e pesquisa, como em pesquisadores de maior relevância em cada 

área. Todavia, existe falta de consenso em torno das métricas consideradas mais adequadas 

para a avaliação da ciência. A razão para tanto reside tanto na forma como consideram as 
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diferenças entre as áreas de pesquisa, como no peso que atribuem ao dilema da qualidade 

versus qualidade que permeia a análise das publicações científicas (COLE;COLE , 1971). 

Associado à Plataforma Lattes foi criado em 1999 o Currículo Lattes. O Sistema de 

Diretório de Grupos de Pesquisa foi implementado em 2000 e, desde então, a plataforma 

passa por adaptações constantes (BALANCIERI, 2004). Estas adaptações têm mudado tanto a 

maneira como o membro da Plataforma insere nela os seus dados profissionais, como a 

acessibilidade por parte de quem visita um currículo alheio. Todavia, a Plataforma, e o 

currículo nela inserido, têm as suas limitações. Estas limitações aparecem tanto para aqueles 

que inserem a acessam informações constantes na plataforma, como para os que estudam os 

padrões de preenchimento dos currículos e o seu conteúdo. Katia Marques (2011) aponta as 

seguintes limitações da plataforma: (1) adoção de linguagem natural para o preenchimento de 

alguns campos, que podem levar tanto a erros de digitação, como a diferenças de 

preenchimento de dados similares; (2) falta de uniformidade decorrente da ausência de 

informações claras quanto ao preenchimento do currículo; (3) dificuldades de acessar os 

currículos devido à limitações da ferramenta de busca e; (4) inexistência de recursos de 

validação, que podem, inclusive, permitir a inserção de informações falsas.   

 No processo de extração e análise dos currículos nos deparamos com algumas destas 

limitações. Não pudemos encontrar os currículos de alguns pesquisadores que constavam na 

página online da plataforma como associados ao Programa de Pós-Graduação investigado. 

Nestes casso, os pesquisadores foram desconsiderados da nossa analise. Em outros casos 

houve muita dificuldade de encontrá-los, seja porque continham abreviações, apelidos ou 

mudanças no nome. No que tange aos dados constantes nos currículos, precisamos ressaltar 

que alguns possuíam lacunas de preenchimento. Por exemplo, alguns professores colocaram 

informações referentes a apenas uma titulação. Este foi o caso de um pesquisador que incluiu 

apenas o doutorado na seção indicada para a formação acadêmica, omitindo as relacionadas à 

graduação e a algum possível mestrado. Além disso, doutorados honoris causa não foram 

considerados nesta pesquisa. 

A falta de precisão na indicação de qual Fundação Getúlio Vargas alguns dos docentes 

concluíram cada etapa da sue formação também causou um problema no tratamento dos 

dados. Muitos pesquisadores não marcaram se a respectiva etapa de formação foi concluída 

no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Neste caso, foi necessária uma busca adicional para 

descobrir em que instituição os docentes concluíram a etapa de formação mal informada. 

Ademais, alguns currículos possuíam, ainda, etapas de formação em duplicata ou etapas de 

doutorado-sanduíche alocadas como se correspondesse a um doutorado a parte. Todos estes 
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dados tiveram que ser ajustados antes da análise dos dados. A ausência de padrão de 

preenchimento da plataforma representa um desafio para quem analisa um volume grande de 

currículos e, mais ainda, para quem automatiza esta análise. Com exceção das informações 

claramente duplicadas, dos erros de digitação e de limitações no preenchimento das 

instituições – como no caso da FGV – que não nos permite identificar os vínculos do docente 

analisado, todas as informações foram presumidas verdadeiras. Além disso, por conta da 

ausência de controle do CNPq sobre a validade dos dados inseridos na plataforma, partimos 

do pressuposto de as informações dos currículos estarem atualizadas. 

No que se refere à disposição das informações no Currículo Lattes, a sua parte inicial 

dedica uma seção às informações pessoais de cada membro da plataforma. Além da 

informação referente à possibilidade de recebimento de Bolsa Produtividade do CNPq, o autor 

pode: (1) escolher uma foto que melhor o represente profissionalmente; (2) detalhar aquilo 

que considera relevante ressaltar da trajetória profissional e acadêmica em um espaço aberto a 

manifestações pessoais sobre a própria carreira; (3) colocar tanto o seu nome completo como 

aquele que aparecerá nas citações bibliográficas e; (4) indicar o seu endereço profissional e o 

site da instituição e/ou pessoal. Não existe qualquer identificação pública no currículo quanto 

ao gênero do membro da plataforma. Conforme veremos na análise dos dados, tivemos que 

utilizar outros métodos para a aferição das proporções de cada um dos gêneros nos PPGE 

avaliados.  

Mais adiante, no currículo, encontra-se uma seção dedicada à formação 

acadêmica/titulação. Foi desta seção que retiramos os dados constantes no capítulo seguinte 

(“Análise de Dados”). No que tange às divergências nos padrões de preenchimento, alguns 

pesquisadores colocam as escolas que frequentaram antes de entrarem na universidade, 

enquanto outros apenas citam o local em que concluíram os seus doutorados, emitindo toda a 

trajetória acadêmica anterior a ele. Outros, ainda, incluem especializações e formações não 

estritamente acadêmicas. Em separado, existe um espaço dedicado ao pós-doutorado e a 

formações complementares, tais como cursos para formações especializadas.  

A seguir, encontramos informações referentes à atuação profissional do membro da 

plataforma. Nela, ele pode detalhar tanto as instituições em que trabalhou, como os cargos que 

assumiu nas mesmas, e as suas progressões na carreira. A seção referente às práticas de 

pesquisa inclui (1) as linhas de pesquisa em que o pesquisador está inserido e (2) seus projetos 

de pesquisa em andamento e já concluídos, com a possibilidade de incluir demais membros e 

informações referentes à recursos recebidos por agências de fomento. É possível, ainda, (1) 

participações em comitê de assessoramento; (2) revisão de periódicos; (3) as áreas em que 
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atua; (4) os idiomas que domina pela sua capacidade de compreensão, fala e escrita e; (5) os 

prêmios e títulos recebidos.  

A seção das produções científicas é aquela em que podemos ver o resultado concreto 

das práticas e atuações descritas nas partes anteriores. Nela o membro pode colocar 

informações referentes à: (1) artigos completos publicados em periódicos; (2) capítulos de 

livros publicados; (3) textos em jornais de notícias/revistas; (4) trabalhos completos 

publicados em anais de congressos; (5) resumos expandidos publicados em anais de 

congressos; (6) resumos publicados em anais de congressos; (7) resumos publicados em anais 

de congressos (artigos); (8) artigos aceitos para publicação; (9) apresentações de trabalho; 

(10) outras produções bibliográficas; (11) produção técnica e; (12) patentes e registros.  Por 

fim, a participação nas bancas de qualificação e defesa cristaliza parte das atividades de 

docência dos membros da Plataforma Lattes, junto com as orientações e supervisões 

concluídas e em andamento. Além disso, pode incluir a sua participação em bancas de 

comissões julgadoras e em eventos. 

 O Currículo Lattes unifica, em uma base de dados, currículos de milhares de 

pesquisadores, docentes e alunos. Por isso, ele fornece um volume de dados que dificilmente 

seria alcançado através de entrevistas singulares – e com um alto grau de objetividade. Ao 

mesmo tempo, por representar um currículo unificado, permite a comparabilidade dos dados 

referentes à trajetória profissional e acadêmica de cada um dos membros. No entanto, esta 

comparabilidade está limitada à interpretação do membro sobre as informações que considera 

importante apresentar para o público e às diferentes maneiras de preencher as lacunas da 

plataforma. Essas limitações, junto com a falta de controle do CNPq sobre a veracidade das 

informações nele constantes, dificultam o trabalho operacionalizar a comparação entre um 

volume muito grande de currículos. Mas estas dificuldades não ocultam o fato de que a 

análise dos currículos – e da própria plataforma – nos permite acessar informações sobre a 

forma como a ciência brasileira se organiza e sobre as características daquilo que respalda da 

sua existência. Nos seus limites, a Plataforma Lattes é uma fonte de informação ainda pouco 

explorada pelos cientistas sociais e que pode, conforme foi proposto na sua criação, nos 

ajudar a entender e aprimorar a produção científica nacional.  

3.2 - Avaliação da CAPES 

Os dados analisados nesta pesquisa foram coletados e organizados em agrupamentos 

de Programas de Pós-Graduação que receberam a mesma nota na última avaliação quadrienal 

da CAPES, publicada em 2017 e referente ao período de 2013 a 2016. Os critérios são 
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justificados através do Documento de Área, elaborado por uma lista de pesquisadores 

vinculados a diversas instituições brasileiras. Apesar de sintetizados no referido documento, 

os critérios são pouco claros nos seus conteúdos e no que compreendem como o desejável 

para o futuro da área que ele avalia. Além disso, o próprio documento nos oferece poucos 

indícios para o entendimento da forma como a ciência econômica brasileira se organiza, assim 

como de quais foram os impactos concretos das políticas científicas que foram ministradas até 

o momento e que foram responsáveis pela configuração da disciplina tal como veremos na 

análise dos dados.   

Os documentos de área da CAPES são base da elaboração de uma série de políticas 

científicas relacionadas à alocação e distribuição de recursos entre instituições e 

pesquisadores brasileiros. Além disso, a nota do programa pode ser um critério considerado 

por aqueles que desejam iniciar a sua trajetória profissional e acadêmica e ainda não 

decidiram a instituição em que irão estudar, por qualquer outro motivo. A nota permite com 

que o estudante, e também com que o aspirante a docente atribuam qualidade aos programas 

que desejam se vincular.    

No entanto, devemos considerar que os critérios de qualidade são específicos ao 

contexto de cada disciplina e transparecem, em alguma medida, a lógica de funcionamento de 

cada área em que se vincula. Por isso, relembramos a discussão feita na sessão desta 

dissertação sobre a sociologia do conhecimento: a definição de qualidade científica, nos seus 

fundamentos e nas suas consequências, não está isenta de disputas políticas (BOURDIEU, 

1975). Estas disputas ocorrem entre interessados desiguais, nas quais os que detêm maior 

poder impõem à totalidade dos cientistas as suas próprias definições de qualidade. A cada 

área, muda-se o contexto em que esta disputa ocorre. Mas se muda também os agentes e os 

objetos disputados por eles. Assim, em cada área, existem disputas por paradigmas científicos 

que, em grande medida, lhe são próprios.  

A partir da perspectiva da rede, a disputa pela qualidade científica pode significar um 

esforço, por aqueles que ocupam posições centrais a ela, em manter a sua própria 

centralidade. Este esforço pode ocorrer através da difusão do argumento – calcado em bases 

de legitimidade amparadas por órgãos de avaliação consagrados - de que estes têm maior 

qualidade do que os periféricos. E isso ocorre porque foram avaliados por critérios 

objetificados, apresentados para todo o grupo de cientistas, e para a própria sociedade, como 

objetivos – são os critérios do grupo dominante. Ou seja, corroboram para a manutenção e 

estabilização da própria rede em que são centrais. 
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Defendemos, aqui, que a qualidade do programa é o elemento que estabiliza e 

organiza os programas de acordo com estratos diferenciados. A cada estrato é atribuído uma 

concepção determinada de qualidade científica, e a cada concepção de qualidade científica 

estão associadas oportunidades específicas. Estas oportunidades podem se manifestar através 

de diferenças nos graus de atração de professores, docentes e recursos, além das 

oportunidades de participação em projetos e recebimento de recursos de agências 

governamentais e privadas.  A relação entre oportunidades e nota atribuída ao programa será 

analisada no gráfico 1. Nela, utilizamos a seleção para mestrado feita em 2017 pela ANPEC. 

A partir da disponibilização de vagas e da relação entre estas e os candidatos a elas, geramos 

o gráfico em números absolutos de inscritos por Programa de Pós-Graduação em Economia. 

Dentre os programas nota 3, trabalhamos apenas com os mestrados acadêmicos e que já 

estavam em funcionamento antes do período em que houve a avaliação quadrienal. Portanto, 

apenas os que foram avaliados através da mesma.  

Conforme é possível visualizar no gráfico 1, os quatro programas de pós-graduação 

mais procurados por aqueles que se inscreveram no processo de seleção para mestrado da 

ANPEC correspondem aos 4 programas mais bem avaliados (nota 7) de acordo com a 

CAPES. O programa mais procurado pelos que participaram do processo seletivo foi o IPE-

USP, com 581 inscritos. O segundo programa mais procurado foi o da FGV-SP, com 493 

inscritos. A seguir, o programa da FGV-RJ contou com 454 inscritos. E o da PUC-RJ teve 

426 inscrições. Estes foram imediatamente seguidos de quatro dos seis programas de pós-

graduação nota 6: UNB com 424 inscrições, UFMG com 331, UNICAMP com 327 e UFRJ 

com 313. Dentre o restante dos programas de pós-graduação nota 6, a UFF ocupou a 11ª 

posição em termos de inscritos para o mestrado, com 237 inscrições. O programa da UCB 

ocupa a 36ª posição, mas, conforme veremos, este é um programa com características muito 

particulares – corpo docente reduzido e pouco internacionalizado.   

Por outro lado, 10 dos 13 (77%) Programas de Pós-Graduação menos procurados por 

quem se submeteu ao processo seletivo para mestrado na ANPEC estão entre os 50% menos 

procurados. O mesmo se aplica aos Programas de Pós-Graduação em Economia nota 4, 

também 10 dos 13 (77%) estão entre a metade daqueles menos procurados pelos que 

aplicaram ao mestrado pela associação da área.  
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Figura 1 – Número de Inscritos por Universidade no Processo Seletivo da ANPEC – Mestrado Acadêmico  
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Os dados contidos na figura 1 reforçam o argumento da janela de oportunidades 

associada aos critérios de avaliação oficiais. Os PPGE mais bem avaliados, por o serem, 

recebem mais inscrições para a entrada no mestrado do que aqueles piores avaliados. A maior 

procura pelos programas pode permitir com que estes filtrem alunos mais bem preparados (de 

acordo com os critérios estabelecidos pela própria ANPEC) do que os programas menos 

procurados. Ao mesmo tempo, a maior procura pelos programas nota 6 e 7 ratifica e legitima 

as suas posições (e as suas características particulares) enquanto possuidores de maior 

qualidade acadêmica. 

 Por conseguinte, os PPGEs são organizados de acordo com critérios diferentes de 

qualidade e parâmetros diversos de centralidade. A qualidade é atribuída pelos indivíduos que 

tem competência para fazê-lo e distingue tanto os PPGEs, como docentes e discentes pela 

adesão a características que, em conjunto, atribuem aos mesmos variados graus excelência 

acadêmica. Conforme previamente assinalado, estas características são particulares a cada 

área e variam de acordo com as disputas políticas e epistemológicas em que a respectiva área 

está inserida.  

 No âmbito desta pesquisa, a centralidade é um conceito pertinente à rede que indica o 

quanto uma determinada universidade é procurada pelo total dos agrupamentos de programas 

selecionados para a qualificação acadêmica. Ou seja, nos indica como os programas se 

estruturam na rede de qualificação profissional. O prestígio, por outro lado, é aqui entendido 

como composto por uma série de critérios que permitem com que uma rede acadêmica se 

constitua e legitime enquanto tal. Em outras palavras, o prestígio estaria ligado a uma 

estratégia de construção dos critérios de qualidade do campo científico a partir do viés da elite 

acadêmica. A estratégia de construção de uma rede na qual estes programas são objetivamente 

centrais – isto é, tem maior capacidade de nucleação
34

 - pode ser – e de acordo com os 

documentos de área efetivamente é – uma estratégia de a elite acadêmica construir a sua 

própria legitimidade científica. Assim, prestígio é o objetivamente apreendido nesta pesquisa 

através da avaliação da CAPES. Nas ciências econômicas, este teria como elemento central a 

internacionalização. 

No que se refere aos critérios de qualidade, a internacionalização é tanto incentivada, 

como funciona como elemento a ser cumprido pelos programas que receberam notas 7 e 6. 

Todavia, não sabemos como este modelo de internacionalização é difundido na prática: quais 

são as consequências do incentivo feito pelas políticas científicas voltadas especificamente 

                                                           
34

 A nucleação se refere à capacidade de formar quadros de outras universidades.  
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para as ciências econômicas em promover a sua internacionalização. Ou, ainda, o que 

significa, para a economia, internacionalizar? 

Embora consideremos os critérios de avaliação da CAPES para a organização dos 

dados empíricos, achamos relevante demonstrar como ocorre à particularização dos mesmos 

nas diferentes áreas do conhecimento. Existem autores que estudam as diferenças entre áreas 

ao mostrar que os critérios aplicados às ciências humanas são sensivelmente diferentes 

daqueles aplicados às ciências exatas ou biológicas precisamente porque as dinâmicas de 

funcionamento das áreas são singulares. Por exemplo, existe uma diferença na língua em que 

os cientistas utilizam para divulgar as suas pesquisas. Enquanto nas ciências exatas, o inglês é 

o idioma mais utilizado em publicações, nas ciências humanas a maioria das publicações 

ocorre em periódicos regionais que utilizam a língua do lugar onde o pesquisador publica 

(VESSURI; GUÉDON; CETTO, 2013). 

Para que possamos delimitar o que é considerado critério de qualidade para as 

Ciências Humanas e Sociais e, mais especificamente, para as ciências econômicas, 

compararemos os Relatórios de Área da CAPES de 2017– e que justificam 

metodologicamente as notas atribuídas aos programas. Uma dificuldade para efetuar a 

comparação dos materiais reside na sua falta de homogeneidade. Os relatórios variam 

enormemente em termos de quantidade de páginas, dos critérios utilizados para a avaliação e 

dos dados considerados relevantes por aqueles que os elaboraram.  

De acordo com os referidos Relatórios, os programas deveriam considerar os seguintes 

critérios para que recebessem nota 7 ou 6 e, portanto, fossem considerados de “excelência”: 

 

Ciências Humanas: 

 Antropologia: (1) Internacionalização; (2) Nucleação; (3) Impacto e Inserção 

Regional; (4) Padrão Internacional; (5) Produção Intelectual; 

 Ciências Políticas e Relações Internacionais: (1) Internacionalização; (2) Liderança; 

(3) Produção Intelectual; (4) Nucleação; (5) Solidariedade; (6) Desempenho; 

 Ciências da Religião e Teologia: (1) Internacionalização; (2) Padrão Internacional; (3) 

Liderança; (4) Solidariedade; (5) Nucleação; (6) Visibilidade e Transparência; (7) 

Inovação; 

 Educação: (1) Internacionalização; (2) Liderança; (3) Nucleação; (4) Solidariedade; 

(5) Produção Intelectual; 
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 Filosofia: (1) Internacionalização; (2) Produção Intelectual; (3) Liderança; (4) 

Reconhecimento Nacional; (5) Nucleação; 

 Geografia: (1) Internacionalização; 

 História: (1) Internacionalização; (2) Qualificação e Distribuição do corpo docente; (3) 

Liderança; (4) Capacidade de Formação de Docentes; (5) Renovação Historiográfica; 

(6) Padrão Internacional; (7) Desempenho Diferenciado; 

 Psicologia: (1) Internacionalização; (2) Desempenho diferenciado; (3) Solidariedade; 

(4) Nucleação; (5) Padrão Internacional;  

 Sociologia: (1) Internacionalização; (2) Nucleação; (3) Liderança; (4) Prêmios de 

Reconhecimento por Liderança e Destaque Acadêmico na Área. 

 

Ciências Sociais Aplicadas: 

 Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo: (1) 

Internacionalização; (2) Trajetória do Programa; (3) Produção Intelectual; (4) Citações 

e Índice H; (5) Liderança;  

 Arquitetura, Urbanismo e Design: (1) Internacionalização; (2) Desempenho 

Diferenciado; (3) Alto Grau de Inserção Social e Impacto Nacional; (4) Solidariedade; 

(5) Padrão Internacional; (6) Nucleação;  

 Comunicação e Informação: (1) Internacionalização; (2) Desempenho Diferenciado; 

(3) Produção de Excelência; (4) Nucleação Nacional; (5) Intercâmbios; (6) Liderança; 

(7) Padrão Internacional; 

 Direito: (1) Internacionalização; (2) Liderança; (3) Desempenho Diferenciado; (4) 

Solidariedade; (5) Nucleação; (6) Padrão Internacional;  

 Economia: (1) Internacionalização; (2) Desempenho Diferenciado; (3) Solidariedade; 

(4) Nucleação; (5) Padrão Internacional;  

 Planejamento Urbano, Regional/Demografia: (1) Internacionalização; (2) Desempenho 

equivalente ao dos centros internacionais na área; (3) Desempenho Diferenciado; (4) 

Solidariedade; (5) Nucleação; 

 Serviço Social: (1) Internacionalização; (2) Desempenho Diferenciado; (3) 

Solidariedade; (4) Nucleação. 
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Linguística, Letras e Artes: 

 Artes: (1) Internacionalização; (2) Produção Intelectual; (3) Padrão Internacional;  

 Linguística e Literatura: (1) Internacionalização; (2) Desempenho Diferenciado; 

(3) Articulações Nacionais e Internacionais; (4) Liderança; (5) Atração de Alunos.  

 

Conforme pudemos perceber, a área da economia privilegia cinco critérios de 

qualidade: Internacionalização, Desempenho Diferenciado, Solidariedade, Nucleação, Padrão 

Internacional. Todavia, a definição de cada um destes critérios é obscura para quem lê e 

compara os Relatórios. Novamente nos deparamos com a dificuldade de comparar 

documentos que carecem de padronização. Às diferenças quantitativas que esta tabela remete, 

somam-se as diferenças qualitativas, isto é, as diferenças nos significados dos termos 

utilizados. Apesar da percepção inicial de que parte dos critérios de qualidade aparece na 

maioria dos relatórios – e, portanto, são uma constante na avaliação da ciência brasileira -, na 

prática cada uma das áreas os interpreta e aplica de forma particular.  

Por exemplo, internacionalização é uma categoria constante na classificação dos 

programas de prestígio das ciências humanas. No entanto, os critérios para avaliação da 

internacionalização variam sensivelmente de acordo com cada área do conhecimento. Assim, 

enquanto, por um lado, no relatório de área das ciências econômicas, a internacionalização: 

(...) pode ser avaliada a partir da qualidade dos periódicos utilizados para a 

divulgação dos produtos das pesquisas e das teses e dissertações. Além das 

publicações, a qualificação internacional pode ser aferida pela mobilidade de 

docentes e discentes em atividades científicas no exterior e participação de 

estudantes estrangeiros para integrar o quadro discente dos programas. 

Ademais, as ações que objetivam a internacionalização podem ser identificadas: na 

participação em eventos de docentes e discentes dos programas de pós-graduação no 

exterior; na realização de pareceres de artigos e editoria de periódicos internacionais; 

na participação por convite para apresentar, organizar, coordenar ou presidir eventos 

científicos relevantes; na obtenção de financiamento com fundos internacionais; na 

execução de projetos conjuntos e cotutela de teses que resultem em publicações; 

entre outros. (p.31) 

 

Por outro, a filosofia classifica internacionalização a partir dos seguintes elementos: 

Programas de mestrado em cooperação com universidades no exterior, participação 

no programa Erasmus Mundus, acordos com os Estados Unidos, Alemanha, França 

e Argentina se tornaram frequentes. Constata-se, em especial no caso dos programas 

de excelência, que essas cooperações com instituições internacionais têm sido 

marcadas pela simetria e reciprocidade. Atesta-o, entre outras coisas, a maior 
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presença de contribuições de docentes dos Programas brasileiros em periódicos e 

coletâneas publicados no exterior. (p. 14) 

 

 

Dessa forma, o grupo de avaliadores da área das ciências econômicas avalia a 

internacionalização a partir de uma conjunção entre circulação internacional, criação de redes 

de pesquisa e publicação em periódicos estrangeiros. A filosofia, por outro lado, aponta as 

cooperações internacionais dos programas e as publicações no exterior como elementos 

considerados na internacionalização da área. A mobilidade docente, o recebimento de 

fomento de fundos internacionais e a participação em eventos no exterior foram citados no 

relatório da economia, mas apareceram explicitamente no relatório da filosofia.  

A internacionalização também aparece como critério para avaliação dos periódicos 

que os docentes da área publicam – e, por conseguinte, da avaliação dos próprios docentes e 

dos programas em que se vinculam. No caso específico das ciências econômicas, um docente 

só pode publicar nas revistas mais bem avaliadas se esta for estrangeira: 

 

Como regra geral, foram considerados periódicos “A1” aqueles com fator de 

impacto CLm
35

 igual ou superior a 9,41 (classes A e B); “A2” para o intervalo entre 

6,03 e 9,40 (classe C); e B1 para o intervalo 4,28 até 6,02 (classe D). Revistas 

nacionais com CLm foram reclassificadas conforme esse intervalo, com o limite 

máximo de classificação “B1”. Eventuais reclassificações nos demais estratos foram 

realizadas com base nas mesmas informações. (p.8) 

 

Ou seja, a área impossibilita a publicação de pesquisas em periódicos de qualidade no 

Brasil. Pesquisas de qualidade, relacionadas a questões locais e setorizadas da sociedade 

brasileira devem se submeter a jornais estrangeiros (frequentemente em língua estrangeira) 

ou, ao serem publicadas no Brasil, não renderão a mesma avaliação que renderiam se 

tivessem sido publicadas fora dele. Assim, o que estas regras de avaliação de periódicos da 

área significam na prática na publicação científica brasileira de qualidade?  

 Para responder a esta pergunta, que nos permitirá ter um panorama da 

internacionalização da área que não se esgota na internacionalização do corpo docente dos 

PPGE brasileiros, criamos uma tabela com todos os periódicos avaliados como A1 pelo 

QUALIS. Em um primeiro momento selecionamos todos os países de cada um dos periódicos 

e montamos a tabela correspondente a figura 2. No entanto, verificamos uma 

desproporcionalidade de alguns países que não se compara com a internacionalização dos 

                                                           
35 Como observa Faria (2004), o Qualis foi elaborado a partir de um consenso de um pequeno grupo heterogêneo 

de consultores; o índice CL, por sua vez, seria enquadrado na categoria de indicadores fortemente baseados em 

citações (HADDAD; MENA-CHACO; SIDONE, 2017).  
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docentes dos PPGE verificada na parte deste trabalho dedicada a analise dos dados. 

Percebemos que isso ocorre porque estes são os países das principais editoras científicas: 

Elsevier é uma editora holandesa; Taylor & Francis, originariamente inglesa; Sage, americana 

e; Springer Alemã. Por isso, nos indica pouco sobre o controle político efetivo da editora. 

  

Figura 2 – Periódicos da Economia (ISSNs) Avaliados no Qualis 2013-2016 como A1 por País 

Dessa forma, decidimos por elaborar uma lista dos países em que os editores-chefes 

estão associados. Isso não significa que a lista se refira à nacionalidade dos editores, mas 

apenas ao lugar em que trabalham atualmente. Não conseguimos encontrar informações dos 

editores de quatro periódicos dentre o total de 113 selecionados. Alguns periódicos continham 

apenas um editor-chefe, enquanto outros apresentavam uma lista mais abrangente de 

membros responsáveis pela revista. Ao final, geramos o gráfico de barras correspondente a 

figura 3. 

Vemos que o panorama muda consideravelmente se compararmos a figura 2 com a 

figura 3. Na segunda aparece uma preponderância exacerbada dos Estados Unidos como país 

principal em que os Editores-Chefes estão vinculados, são 102 editores no total. Em segundo 

lugar encontramos o Reino Unido
36

, com 33 editores do total.  De todos os editores 

responsáveis pelos periódicos A1, apenas um está em instituição latino-americana (argentina) 

e nenhum em instituição africana.  

                                                           
36

 Utilizamos Reino Unido porque a maioria dos periódicos o indica como lugar de origem do editor, e não o país 

que o compõe.  
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Figura 3 - Editores-Chefe dos Periódicos da Economia (ISSNs) no Qualis 2013-2016 como A1 por País 

Ao lermos no relatório (2017) que as publicações A1 e A2 na área “só contemplam 

publicações internacionais” (p.6) não temos como saber, imediatamente, o que significa 

internacional e, tampouco, que a internacionalização pode efetivamente ser um estímulo à 

produção em centros relativamente pouco diversificados de publicação. Quando a área fala 

que os periódicos A1 devem ser internacionais, na prática, significa que, para publicar em 

periódicos A1, o membro do PPGE brasileiro deve publicar em revistas que são controladas 

por membros do pequeno segmento de países apontado no gráfico 3. O internacional não é 

latino-americano. O internacional não é africano.  
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Por isso relembramos Mannheim (1986) e a importância de restituir os significados e 

contextos de emergência e aplicação das categorias. De acordo com o autor, o sociólogo do 

conhecimento deve estar ciente de que “mesmo conceito significa coisas muito diferentes 

quando usados por pessoas diferentemente situadas” (p.294) e “não só conceitos, em seus 

conteúdos concretos, divergem uns dos outros, como também a categorias básicas de 

pensamento podem igualmente divergir” (p.295). Analisar os critérios de qualidade (como 

conceitos de significado contextual) das ciências econômicas a partir das relações concretas 

entre pesquisadores e instituições corresponde ao objetivo do estudo dos dados coletados, 

explorados na seção que se segue.   

O fato de termos organizados os dados coletados nesta pesquisa a partir dos critérios 

de avaliação da CAPES não significa a adoção das categorias do nosso objeto como 

categorias analíticas. Fizemos esta escolha por duas razões principais. Em primeiro lugar, 

devido à organização dos programas em torno de categorias objetivamente detectáveis. A 

estas categorias, por sua vez, são atribuídos diferentes graus de prestígio que distinguem os 

melhores programas de pós-graduação a partir de critérios subjetivamente definidos. Ao 

organizarmos os dados a partir destes critérios, podemos observar empiricamente a construção 

desta subjetividade. Em segundo lugar, pretendemos verificar se os programas de maior 

prestígio da área foram àqueles mesmos programas que mais formaram docentes dentre o 

montante dos programas de pós-graduação. O nosso objetivo com isso é verificar quais destes 

programas ocupam posições centrais na área, e centrais para que conjunto de programas.  
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4 – Análise de Dados  

 

Esta seção aborda as consequências empíricas dos critérios de avaliação de qualidade 

científica nas Ciências Econômicas a partir da análise dos currículos dos docentes dos 

Programas de Pós-Graduação vinculados à ANPEC, a principal associação da área. Nossa 

amostra inclui dois tipos de Programas: aqueles que receberam nota 7 e 6, os mais bem 

avaliados de acordo com os parâmetros da CAPES, e os que receberam nota 3 e que, por 

possuírem a menor nota possível de ser atribuída a um programa em funcionamento, têm 

apenas mestrado. Assim, abordaremos os agrupamentos de programas que se encontram nos 

polos opostos da escala de prestígio nacional, a partir dos critérios da principal entidade 

pública de avaliação da ciência brasileira.  

A Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação (ANPEC) foi criada em 1973 

com o propósito de promover a conexão entre os recém-criados centros de Pós-Graduação. 

Tanto a associação, como os primeiros centros de pesquisa e ensino em nível de pós-

graduação foram montados com apoio financeiro e institucional da Fundação Ford. Conforme 

explicam Fernandes e Suprinyak (2015), a principal associação voltada para a atividade 

acadêmica das ciências econômicas brasileiras exerce a sua centralidade de forma bastante 

peculiar. Diferentemente das demais associações de pesquisa e ensino das ciências sociais, a 

ANPEC define e legitima o conhecimento na área através de dois mecanismos. O primeiro 

deles é o encontro anual, que estabelece e centraliza os padrões de excelência. O segundo, o 

exame unificado, submete todos os estudantes que desejam cursar a pós-graduação e, 

portanto, a pós-graduação, a este mesmo critério de qualidade.  

Todos os alunos que desejam iniciar a sua trajetória acadêmica nas ciências 

econômicas com a entrada no mestrado em instituições brasileira vinculadas à ANPEC 

passam pela mesma prova e são avaliados segundo os mesmos critérios. Estes critérios são 

constantes, mas podem ter pesos distintos a depender do Programa de Pós-Graduação que o 

aspirante a mestrando deseja ingressar. Por conseguinte, existe um currículo comum para uma 

prova que, ao contrário do que ocorre na sociologia, centraliza e unifica as matérias exigidas 

para o ingresso em todas as instituições da área que são vinculadas à associação.   

Porque a prova de ingresso na pós-graduação está centralizada na associação, a 

escolha dos conteúdos e das aptidões desejadas dos ingressantes deixa de estar sobre o julgo 

dos programas de pós-graduação. A consequência disso é a perda de autonomia e diversidade 

dos programas, impondo obstáculos à definição do que seria ciência econômica – e de quais 

seriam os seus postulados básicos e referências fundamentais. Por outro lado, essa 
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centralização possibilita, inclusive, a existência de cursos preparatórios pagos para a entrada 

na pós-graduação que, na maioria das vezes, é pública.  

Considerando a importância da ANPEC na definição do que é saber econômico no 

Brasil, criamos um banco de dados com os Currículos Lattes de todos os professores dos 

Programas de Pós-Graduação em economia que utilizam o exame unificado da ANPEC como 

critério de seleção do seu corpo discente, e que foram avaliados pela CAPES. Para fins desta 

pesquisa, nos limitaremos ao quadro de professores permanentes de cada programa. 

Descartamos, portanto, os professores visitantes e colaboradores. A lista de professores por 

programa de pós-graduação foi levantada manualmente no dia 12/03/2018. No dia 02/04/2018 

baixamos todos os currículos dos professores dos programas de pós-graduação que foram 

utilizados neste trabalho. Qualquer variação no corpo docente que tenha ocorrido durante ou 

após o período de coleta de dados será desconsiderada, uma vez que terá pouca relevância 

para o resultado final da análise.  

Selecionamos para análise os docentes dos programas de pós-graduação que, na última 

avaliação da CAPES, receberam nota 7 (FGV-RJ, FGV-SP, PUC-RJ E USP), nota 6 (UCB, 

UFF, UFMG, UFRJ, UNB, UNICAMP) e nota 3 (ME-UFAL, PPE-UERN, PPE-UFG, PPEA-

UFOP, PPED-UNIFEP, PPED-UNIFESP, PPE-UEL, PPE&D-UFSM, PPGEC-UFSCAR, 

PPGECO-UFRN, PPGEMar-FURG, PUC-SP, UNIOESTE e PPGECO-UEPG). Não 

consideramos nos nossos dados os currículos que não puderam ser rastreados e tampouco 

trabalharemos com as informações que não foram expostas no Currículo Lattes. 

 

4.1 - Perfil dos Programas de Pós-Graduação por nota da CAPES 

A imagem 4, localizada abaixo, se distingue dos restantes desta pesquisa por 

considerar todos os programas de pós-graduação em economia vinculados à ANPEC no 

momento da coleta dos dados, independentemente da nota que receberam na avaliação de 

2017 da CAPES. Corresponde a um gráfico de barras que quantifica e compara o percentual 

de homens e mulheres em cada um dos Programas de Pós-graduação em Economia no Brasil. 

Portanto, o gráfico mostra a divisão por gênero na economia foi elaborado a partir da extração 

destas informações dos Currículos Lattes de cada um dos docentes dos PPGE.  

Todavia, antes de analisá-la, precisamos fazer algumas considerações sobre os 

critérios utilizados para a montagem do gráfico e da seleção das informações nele contidas.  

Devido à ausência de informações objetivas quanto ao gênero de cada um dos docentes, 

decidimos utilizar critérios subjetivos para categorizar os docentes investigados entre 
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“homem” e “mulher”.  Para fazê-lo, utilizamos os nomes dos membros da plataforma 

associados às fotos dispostas nos currículos de cada um deles. Sabemos que podem ocorrer 

tanto erros nossos de interpretação, como possíveis diferenças na identificação de docentes 

que ultrapassam o espectro binário que o opõe o “masculino” ao “feminino”. No entanto, 

estas variações – se ocorreram - não são tão significativas em face da grande diferença na 

presença dos dois gêneros na área.  

Conforme podemos ver a partir do gráfico 4, a área da Economia – se considerada a 

partir do viés do seu corpo docente – é essencialmente masculina. A grande maioria dos 

PPGEs é composta majoritariamente por homens. O restante dos programas é composto 

exclusivamente por eles. Este último caso ocorre com os seguintes programas, que não tem 

nenhuma mulher trabalhando como docente: PPGE: CAEN-UFC, PPGE-UFPA, PPGE-

UFRGS (EA), PPE-UERN, e UCB. 

A discussão sobre desigualdade de gênero na área ganha maior relevância quando 

demonstramos a relação entre PPGEs de prestígio na área e a baixa concentração de mulheres 

nos mesmos. Ao fazê-lo, constatamos a manifesta ausência de mulheres dentre os centros 

mais importantes de capacitação na área. Conforme afirmado anteriormente, a UCB, que está 

dentre os agrupamentos de programas mais bem avaliados (nota 6), mas não tem nenhuma 

mulher dentre os membros do seu corpo docente. Além disso, dois dos quatro (50%) 

programas de pós-graduação mais bem avaliados (nota 7) estão entre os 7 programas de Pós-

Graduação mais masculinos. Estes são o PPGE da FGV-RJ e da PUC-RJ. Por outro lado, o 

PPGE com maior proporção de mulheres (46%) está vinculado à UNIFAL-MG. Este recebeu 

nota 3, por ser recente . Por sê-lo, não foi avaliado pela CAPES entre 2013 e 2016 e, por 

conseguinte, não está dentre os programas analisados nesta pesquisa. O segundo PPGE com 

maior proporção de mulheres (45%) está vinculado a UEL, e também recebeu nota 3. 

Nenhum PPGE da área tem maior proporção de mulheres do que de homens.   
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Figura 4 - Proporção de Homens e Mulheres por Programa de Pós-Graduação em Economia 
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4.2 - Rede de Doutoramento dos Docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia 

 Todos os Grafos (figura 5, figura 7 e figura 9) presentes nesta dissertação foram 

gerados a partir dos mesmos parâmetros, e através do software de visualização e análise de 

redes Gephi. Eles representam a rede formada pelos docentes dos programas de pós-

graduação nota 7, 6 e 3 tendo em vista os programas em que concluíram os seus doutorados, 

tanto no Brasil como no exterior. Os gráficos que os acompanham (figura 6, figura 8 e figura 

10) foram criados a partir das estatísticas geradas nesta mesma plataforma e permitem com 

que acessemos, de forma mais didática e apurada, as informações sobre os doutorados 

presentes no grafo. Esta parte dos dados é essencialmente exploratória, pois visa mostrar a 

configuração da rede de doutoramento dos programas analisados para que possamos orientar a 

extração de dados que respondam às perguntas levantadas nesta pesquisa.  

Os critérios de avaliação expostos no relatório de área da economia (ver seção 

correspondente à Metodologia) expressamente indicam que os programas mais bem avaliados 

pela CAPES são aqueles que atendem ao critério de internacionalização. Todavia, conforme 

questionamos anteriormente, não sabemos como a internacionalização é empiricamente 

verificada na formação dos corpos docentes dos PPGE. Internacionalizar pode significar, em 

termos de política científica, o estabelecimento de diferentes vínculos com diferentes 

universidades que se situam em diferentes localidades. Em outras palavras, internacionalizar 

pode significar a construção de vínculos entre certas regiões em detrimento de outras.  

Mark Granovetter afirma que o mérito da análise de redes reside no seu potencial em 

conciliar fenômenos macrossociológicos e microssociológicos em um único modelo estrutural 

(2001). Através das redes sociais podemos estudar as relações entre um grande volume de 

indivíduos e, a partir do método indutivo, extrair padrões para a organização dos nossos 

dados. Em outros termos, através das redes sociais podemos verificar as inter-relações entre 

níveis estruturais distintos sem que precisemos distinguir níveis distintos de análise. Podemos, 

então, entender como a ciência econômica nacional explica e legitima os centros 

internacionais de produção e ensino na área, e vice-versa.  

Dessa forma, podemos organizar as informações extraídas dos currículos dos docentes 

dos PPGEs a partir de cortes analíticos que ultrapassam possíveis distinções fictícias e 

consagradas pela teoria a respeito da forma como a área está atualmente estruturada. 

Considerando a escassez de produções científicas sobre o tema relativo à realidade brasileira, 

poderemos, por fim, oferecer materiais que ajudem a elaborar de um esquema que ultrapasse a 

diferenciação dicotômica entre economia heterodoxa versus ortodoxa (NOVAES, 2008) e 

local versus internacional, que marca as análises sobre o tema. 
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Assim, análise de redes nos permite visualizar como os diversos perfis de programas 

se estruturam em termos de capacitação profissional do seu corpo de professores.  No que se 

refere a essa pesquisa em específico, a rede permite rastrear conexões entre entidades de 

ensino superior e mostrar padrões (EMIRBAYER; GOODWIN, 1994). Além disso, permite 

apontar a centralidade de determinados programas de pós-graduação na formação de docentes 

brasileiros. Todavia, a rede entendida exclusivamente como conjunto de links entre nódulos, 

está desprovida de significados e das interpretações de cada um desses nódulos sobre as 

relações que estabelecem com os demais. Por esta razão, a utilizamos para levantar perguntas 

e guiar a extração de demais dados dos currículos pesquisadores. Além disso, discutiremos, na 

seção que se segue, as relações destes dados com a discussão teórica feita previamente nesta 

dissertação. No que se refere a esta pesquisa, os grafos foram elaborados a partir de 

informações extraídas manualmente dos currículos Lattes de cada um dos docentes dos 

programas selecionados.  

Nesta parte específica da pesquisa, trabalharemos exclusivamente com o quantitativo 

de doutorados concluídos por programa, independentemente do professor que o concluiu. 

Fizemos esta escolha devido ao nosso interesse em construir a rede do programa – e não dos 

seus professores, isoladamente. Todos os grafos (figura 5, figura 7 e figura 9) relacionam a 

universidade em que o docente atualmente está vinculado na pós-graduação com a 

universidade em que ele frequentou o doutorado. O objetivo, portanto, é relacionar 

instituições, e não indivíduos. Porque queremos entender os países e instituições que tiveram 

maior relevância na formação dos grupos de programas selecionados, contabilizamos a 

individualidade de cada doutorado concluído pelo docente da respectiva instituição como uma 

unidade de análise, de acordo com o modelo a seguir: 

 

Esquema 1 

                          Doutorado em Universidade X             Docência em PPGE1 

Aluno 1                

                           Doutorado em Universidade Y             Docência em PPGE1 

 

                          

Aluno 2              Doutorado em Universidade W             Docência em PPGE1     
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Esquema 2  

 

Universidade de PPGE1              Doutorado em Universidade X 

Universidade de PPGE1              Doutorado em Universidade Y 

 Universidade de PPGE1              Doutorado em Universidade W 

 

Seguimos o modelo inverso ao padrão de formação. Olhamos para a individualidade 

da formação na rede que os docentes criaram, na maioria das vezes, antes de ingressar como 

docentes dos seus Programas de Pós-Graduação. Se um docente concluiu mais de um 

doutorado, tanto em universidades diferentes como na mesma universidade, estes doutorados 

são considerados da mesma forma que o seriam se tivessem sido concluídos por diferentes 

indivíduos. Por esta razão, o quantitativo de formações analisadas tende a ser superior ao 

quantitativo de docentes, exceto nos casos de programas de pós-graduação com docentes sem 

o grau de formação analisado; em todos os membros possuem apenas um doutorado cada e; 

nos que os doutorados superiores a um por docente são equivalentes aos docentes sem 

doutorados.  

 Além disso, os grafos relacionam as universidades dos Programas de Pós-Graduação 

com as universidades em que os docentes concluíram os doutorados, e não com outros 

programas de pós-graduação na Economia. Por isso, nem todos os doutorados que foram 

concluídos em uma universidade específica o foram no seu Programa de Pós-Graduação em 

Economia. A área apresenta algum grau de interdisciplinaridade, que será discutida mais 

adiante.  

Os grafos figura 5, figura 7 e figura 9)  tiveram os seus parâmetros ajustados segundo 

os Esquemas 1 e 2, demonstrados acima. O tamanho da letra foi ajustado de acordo com o 

esquema 1, que representa, na linguagem da plataforma, o “grau de entrada ponderado”. Este 

parâmetro visa quantificar quantas “entradas” para o doutorado ocorreram. Isto é, quantas 

“setas” cada uma das universidades receberam do agrupamento de programas selecionados. 

Quanto mais “setas”, maior a letra do grafo. Quanto maior a letra, mais relevante este 

programa foi na formação dos grupos de programa nota “7”, “6” e “3”.  

A cor da letra, por sua vez, foi ajustada de acordo com o esquema 2, ou seja,  segundo 

o “grau de saída”. As universidades em azul são aquelas que fazem parte dos agrupamentos 

de programas analisados e, portanto, foram as que mais “enviaram” docentes para o doutorado 

nas universidades. Embora saibamos que, em boa parte dos casos, os doutorados foram 

concluídos antes da entrada como docente nos programas de pós-graduação selecionados e 
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que, portanto, as universidades contratantes não enviaram os seus profissionais para 

capacitação acadêmica nas universidades marcadas com o parâmetro “grau de entrada 

ponderado”, esta linguagem tanto facilita o entendimento da relação entre instituições, como 

está de acordo com aquela utilizada no software.    

Nada impede, todavia, que os parâmetros se confundam. É possível, e efetivamente 

ocorre, que a universidade que mais “recebeu” os docentes dos agrupamentos selecionados 

para que concluíssem os seus doutorados também seja aquela que mais os “enviou” (e, 

portanto, faz parte dos agrupamentos selecionados para esta pesquisa de acordo com os 

critérios CAPES). Cada grafo virá acompanhado de um gráfico de barras (gráficos 5,6,7) que 

ordena e quantifica as universidades que mais “receberam” docentes dos respectivos 

programas.   

Além disso, é pertinente ressaltar que as relações entre as universidades são 

demarcadas pelos vértices que as relacionam. Quando mais “grosso” e escuro o vértice, maior 

a quantidade de relações entre as universidades ligadas por eles. A partir do grafo não 

conseguimos dizer qual instituição está “enviando” os seus docentes e quais estão recebendo-

os, mas apenas que existe um padrão de contratação que envolve trocas entre estas duas ou 

mais universidades. Para termos acesso a esta informação, analisaremos os fluxos entre alguns 

agrupamentos de universidades mais adiante.  

Também precisamos destacar que existe a possibilidade de que a relevância da 

universidade enquanto aquela que mais “recebe” os docentes ocorra devido ao alto grau de 

endogenia do PPGE selecionado. A endogenia é entendida, na perspectiva deste trabalho, 

como a característica de ter como docentes aqueles que se formaram na instituição em que 

trabalham, de acordo com o esquema 3: 

 

Esquema 3 

 

Universidade de PPGE1               Doutorado em Universidade de PPGE1 

 

Ou seja, os programas endógenos são programas que relacionam as suas universidades com as 

suas próprias universidades.  

Devido aos fatores ressaltados podemos dizer que ao olharmos apenas para o grafo das 

relações estruturadas a partir da formação dos docentes, podemos ter uma visão parcial de 

como programas de pós-graduação efetivamente se estruturam. Por isso, utilizaremos as redes 
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como uma ferramenta que nos permite levantar questões acerca do nosso objeto, e que serão 

resolvidas através da análise dos dados feita mais adiante.   

   

4.2.1 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 

O grafo 1 (encontrado abaixo), é composto pela rede que os docentes dos Programas 

de Pós-Graduação em Economia que receberam nota 7 (FGV-RJ, FGV-SP, PUC-RJ, IPE-

USP) na última avaliação da CAPES criaram quando concluíram os seus doutorados no Brasil 

ou no exterior. Esta rede vincula a instituição em que estava associado como docente no 

momento da coleta dos dados à instituição em que foi concluir o seu doutoramento. De 

imediato, a rede permite identificar quais são as universidades centrais dentre o universo de 

PPGE que detêm maior prestígio na economia, assim como as universidades mais periféricas. 

Além disso, a grossura da aresta permite identificar quais vínculos entre as instituições 

apontadas são mais fortes dentre o total. Ou seja, quais as universidades conectadas formam 

um maior volume de docentes entre si.  

Figura 5 - Grafo da Rede de Doutoramento dos Docentes que Compõem os PPGE Nota 7 
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Ao olhar o grafo podemos perceber que a FGV-SP é a universidade que ocupa posição 

mais central na rede dos PPGE nota 7. Esta centralidade na rede significa tanto que ela forma 

uma maior quantidade de docentes dentre o quantitativo das instituições nota 7, como se 

relaciona com quem o faz. Se, por outro lado, considerássemos apenas as universidades que 

mais formam docentes dentre o total, a USP seria a mais central. Além disso, podemos ver 

através do Grafo que as universidades americanas e inglesas também ocupam posições 

centrais. Ao mesmo tempo, a maioria das universidades brasileiras está mais afastada do 

centro do grafo. Sendo assim, UNICAMP, PUC-SP, UFV, UNB e UNESP estão na sua 

extremidade – ocupando uma posição estruturalmente periférica.  

A fonte das universidades avaliadas como nota 7 está em azul no gráfico. As demais, 

em preto. As universidades em azul foram aquelas que mais “enviaram” docentes para 

concluírem os seus doutorados. Para ser mais exata, esta foram as únicas que enviaram 

docentes para a conclusão desta etapa da formação no exterior, uma vez que as demais estão 

apenas como receptoras. Todavia, nada impede que as universidades pesquisadas também 

recebam docentes para a conclusão dos seus doutorados. O tamanho da letra está associado ao 

grau em que esta recepção ocorre. Quanto maior a quantidade de doutorados concluídos pelo 

grupo de docentes dos PPGE nota 7, maior o tamanho da fonte da universidade. Porque a 

USP, apesar de estar dentre o agrupamento de programas selecionado, tem maior 

preponderância na formação de docentes dentre o mesmo agrupamento, a sigla da 

universidade está com a maior letra.  

A figura 6 reforça as nossas impressões iniciais derivadas da figura 5. Este gráfico está 

organizado a partir da quantidade de docentes formados por universidades, em número 

absoluto. Isto é, distribui as universidades através das que mais “receberam” docentes do 

grupo nota 7 para as que menos o fizeram. Conforme é possível visualizar, a USP é a 

universidade que mais formou os professores do agrupamento selecionado: foram 17 

doutorados concluídos na instituição. Em seguida, conforme o grafo já nos havia indicado, 

está a FGV-SP, com 10 formações. As cinco universidades seguintes que mais doutoraram 

docentes dos programas nota sete foram: Chicago University – com 9 doutorados - , 

University of California System – com 7 doutorados - , University of Illinois System – com 7 

doutorados - , Princeton University – com 6 doutorados -,  London School of Economics – 

com 6 doutorados e University of Illinois – System – com 6 doutorados -. Todas as 

universidades periféricas no grafo em questão - UNICAMP, PUC-SP, UFV, UNB e UNESP – 

formaram apenas 1 docente, cada. 

 



84 
 

 

 

Figura 6 – Doutorados concluídos dos docentes dos PPGE Nota 7  
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Podemos resaltar alguns aspectos relevantes para o detalhamento das características 

mais fundamentais dos PPGE nota 7. Por exemplo, é possível perceber que todos os quatro 

programas estão situados na região sudeste do Brasil. Mais especificamente, se limitam ao 

eixo Rio de Janeiro - São Paulo. A maioria (três das quatro universidades) é privada, apesar 

da maioria dos PPGE estarem alocados em universidades públicas. Conforme previsto no 

Relatório de Área, estas universidades parecem apresentar um alto grau de 

internacionalização – ao menos se considerarmos a formação em nível de doutorado do seu 

corpo docente.  

A figura 5 e a figura 6 apresentam algumas lacunas que serão respondidas adiante, 

através dos gráficos dispostos no decorrer deste capítulo. Apesar de existir uma notável 

preponderância das universidades americanas e inglesas na formação dos docentes dos PPGE 

nota 7, não sabemos de imediato em que medida essa preponderância ocorre. Além disso, 

sabemos pouco sobre a trajetória acadêmica dos docentes pesquisados, que culminou no perfil 

de internacionalização que é parcialmente visualizado pelo grafo das redes de doutoramento 

dos programas pesquisados. Assim, será que a preponderância destes países na formação 

daqueles que integram o corpo de professores dos PPGE também ocorre na graduação e no 

mestrado? Ou, por outro lado, será que existe uma preferência específica em concluir o 

doutorado no exterior, enquanto as demais etapas da formação o são integralmente no Brasil? 

 Além disso, até que ponto a preponderância da USP como centro de formação dentre o 

total de universidades em que os docentes dos programas delimitados pode ser atribuída a 

endogenia dos docentes do IPE-USP? E também até que ponto isso também é verdade para os 

demais programas que tem a dupla característica de serem receptores e emissores de docentes 

dos referidos programas?  

 

4.2.2 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 

A figura 7 é composta pela rede que os docentes dos PPGE nota 6 vinculados à UCB, 

UFF, UFRJ, UFMG, UFRJ, UNB E UNICAMP criaram quando concluíram a etapa de 

doutoramento dos seus currículos em universidades do Brasil e no exterior. Através do 

mesmo exercício aplicado ao agrupamento de programas nota 7, identificaremos com a rede 

feita com o programa Gephi as universidades centrais no universo de programas que está 

dentre o agrupamento dos mais bem avaliados. Neste caso, estes não alcançaram nota máxima 

na avaliação publicada em 2017.  

Conforme podemos visualizar através do grafo universidades estrangeiras são centrais 

ao gráfico. Esta centralidade na rede significa que estas tanto formam como se relacionam 
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com quem forma em maior quantidade do que as demais universidades dentre o total 

(“receptoras” + “emissoras”) de doutorandos. O grafo também mostra um trio de programas 

com vínculos bastante demarcados entre eles e que ocupa uma posição bastante central do 

grafo. Estes representados pela UFF, UNICAMP e UFRJ. Dentre eles, a UFRJ é aquela que, a 

julgar pelo tamanho da letra, mais forma docentes dentre as três, seguida da UNICAMP.  

Repetimos os parâmetros anteriores quando colocamos a cor das letras 

correspondentes à sigla das universidades avaliadas com nota 6 em azul. Estas são as 

universidades que “enviaram” docentes para concluírem os seus doutorados nas instituições 

em que o fizeram. Conforme afirmamos para os programas nota 7, estas também podem 

receber docentes de outras instituições nota 6 para a conclusão da etapa de formação 

investigada. A USP tem menor preponderância neste grafo, mas ainda merece destaque. 

Depois de cinco, das seis universidades que compõem o próprio grupo de programas de pós-

graduação nota 6, a USP é aquela que mais doutorou docentes, contando com um total de 9 

doutorados completos. A que mais doutorou docentes dentre do próprio agrupamento de 

PPGE foi a UFRJ, com 51 doutorados. Em segundo lugar está a UNICAMP , com 32 

doutorados. A seguir encontramos a UFMG com 16 e a UNB, com 11 doutorados completos. 

Em quinto lugar está a UFF, com 10 doutorados completos.  

O fato da maioria das universidades dos programas nota 6 formar os docentes do 

mesmo grupo de programas indica que existe um elevado grau de formação interna a eles, que 

é transparecido, em particular, no destaque o trio UFF-UFRJ-UNICAMP. No entanto, não 

sabemos até que ponto esta preponderância das próprias universidades na formação dos 

docentes do programa é derivada de padrões de endogenia de certas universidades ou, ainda, 

de fluxos exacerbados entre dois ou mais tipos de universidades do seu total. Aprofundaremos 

esta discussão mais adiante, quando verificarmos os índices de endogenia e de formação 

mútua.  

O fato de a UCB estar distanciada no grafo da rede de doutoramento dos docentes dos 

PPGE nota 6 indica que esta não ocupa posição central na formação do grupo. Esta afirmação 

é corroborada pela baixa quantidade de docentes formados pela mesma. Apenas um doutorado 

foi concluído na Universidade Católica de Brasília. Além disso, programas se encontram 

limitados ao Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Não temos dentre os agrupamentos de 

programas mais bem qualificados nenhum que esteja localizado nas regiões sul, norte e 

nordeste. Isso indica um desequilíbrio espacial na distribuição de programas de pós-graduação 

de qualidade (sendo a qualidade definida pela própria área).  
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As imagens 7 e 8 apresentam algumas lacunas que serão respondidas adiante. A partir 

deles, vemos que ainda existe uma preponderância de universidades estrangeiras na formação 

dos docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia nota 6. Mas esta preponderância 

é inferior à dos programas nota 7. A Universidade de Cambridge é a que mais forma docentes 

do grupo analisado e, apesar disso, ocupa o 7º lugar com 7 doutorados completos nela 

concluídos. Além disso, repetimos que estes gráficos são pouco apropriados para a medição 

do grau em que ocorre esta preponderância, o que será feito no decorrer da análise dos dados 

levantados para esta dissertação.  

 

 

Figura 7- Grafo da Rede de Doutoramento dos Docentes que Compõem os PPGE nota 6 
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Figura 8 - Doutorados Concluídos dos docentes dos PPGE nota 6 
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4.2.3 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 3  

 A figura 9 cristaliza a rede dos Programas de Pós-Graduação em Economia nota 3 

(UFAL, PPGED-UFSM, PPGEA-UFOP, PPED-UNIFESP, PPE-UEL, PPGE-UERN, PPE-

UFG, PPGE-MAR-FURG, PPEC-UFSCAR, PPGECO-UFRN, PPGEC-UEPG, PPGE-PUC-

SP, PPGE-UNIOESTE). Estes programas receberam a menor nota que pode ser atribuída a 

um programa em funcionamento e, por essa razão, não tem, atualmente, doutorado. As 

universidades dos PPGE que nunca tiveram doutorado e, portanto, nota superior a 3, não 

aparecem representadas no grafo (figura 9) e no gráfico de barras que o acompanha (figura 

10). Caso o contrário, ou indicam a formação em outro PPGE vinculado a mesma, ou o 

possuíram no passado e puderam formar parte dos docentes do agrupamento selecionados. 

Devido às razões apontadas, doutorados concluídos na PUC-SP, na UNIOESTE, na UFRN e 

na UFSM.  

 Ajustamos os parâmetros do grafo dos PPGEs nota 3 de acordo com os anteriores. Por 

isso, a sigla das universidades em que os programas estão vinculados está em cor azul para 

demarcar os que “enviaram” docentes e, portanto, apenas as que compõem o agrupamento 

selecionado. O tamanho da fonte, por outro lado, foi ajustado para que aumente conforme a 

maior “recepção” para doutorado de membros dos agrupamentos selecionados. A USP e a 

UNICAMP ocupam posição central no gráfico e estão com a fonte aumentada. A UFRGS 

também tem a fonte demarcada, mas está em posição mais periférica no gráfico. Ao contrário 

do que ocorre com os PPGE nota 7 e 6, as universidades estrangeiras estão em posição 

periféricas, e as brasileiras centrais.   

Dentre os programas de pós-graduação nota 3 parece haver uma centralidade de 

universidades locais na formação dos seus docentes. Assim, a universidade com maior 

centralidade para a Universidade Federal de Ouro Preto é a Universidade Federal de Minas 

gerais. Seguindo a mesma lógica, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem maior 

centralidade para a Universidade Federal de Santa Maria e para a Universidade Federal do 

Rio Grande. A USP (nota 7) é a universidade que mais doutorou docentes de docentes dos 

programas de pós-graduação nota 3. Foram 33 doutorados concluídos na universidade.  Em 

segundo lugar e terceiro lugar estão a UNICAMP (nota 6)  e UFRGS, com 16 doutorados em 

cada uma. Duas das quatro universidades nota 7 formaram docentes do grupo de programas 

nota 3: USP e FGV-SP. Por outro lado, cinco de seis programas nota 6 formaram docentes 

dentre o referido grupo: UNICAMP, UFMG, UNB, UFRJ  e UFF.   
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Figura 9 – Grafo da Rede de Doutoramento dos Docentes que Compõem os PPGE nota 3. 
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Figura 10 - Doutorados Concluídos dos Docentes dos PPGE Nota 3 
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4.3 - Análise dos Padrões de Internacionalização dos Programas de Pós-Graduação em 

Economia  

Os gráficos a seguir descrevem a internacionalização dos programas de pós-graduação 

em economia nota sete. Antes de prosseguirmos com a análise dos dados, contudo, 

precisamos fazer uma ressalva sobre as características deste agrupamento específico. Todas as 

universidades que o compõem estarem localizadas no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Além 

disso, maioria das mesmas é privada, apesar deste segmento específico representar cerca de 

10% do montante de universidades de pós-graduação em economia vinculadas à ANPEC. 

Para o tratamento dos dados, consideramos a quantidade total de graduações, mestrados e 

doutorados. Assim, docentes com duas formações por modalidade tiveram essa formação 

contabilizada tal qual seria se esta fosse correspondente a dois docentes com uma formação 

por modalidade cada. O nosso objetivo é situar o perfil da internacionalização da área, 

definida pelo relatório de área como bem-sucedida, em termos práticos.  

Devido à especial relevância do Reino Unido na formação dos docentes da área, 

situamos este país em uma categoria a parte da Europa. Os demais países europeus, devido a 

sua baixa relevância na formação dos docentes brasileiros dentre os agrupamentos 

selecionados foram alocados na categoria “Europa”. O mesmo é verdade para a “América 

Latina”. A partir dos gráficos a seguir queremos responder a seguinte pergunta: em que país 

os docentes dos programas analisados se formaram? 

 

4.3.1 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 

FGV-RJ 

A partir da figura 11 podemos ver que conforme aumenta o nível de formação dos 

docentes da PPGE da FGV-RJ, também aumenta a internacionalização desta formação. Por 

conseguinte, certa de 90% das graduações totais foram concluídas no Brasil. Este número cai 

para 70% no mestrado e 16% no doutorado. Por outro lado, nenhuma graduação foi concluída 

nos Estados Unidos, mas neste país foram concluídos cerca de 20% dos mestrados e 80% dos 

doutorados. Isto é, os docentes do PPGE da FGV-RJ concretizam a internacionalização da sua 

formação nos Estados Unidos. Existe um percentual baixo de graduações na América Latina e 

Europa (cerca de 4% cada), de mestrados na América Latina e no Reino Unido (cerca de 3% 

cada) e de doutorados no Reino Unido (cerca de 3% cada). Com exceção do Reino Unido, não 

contabilizamos nenhum doutorado concluído em país europeu.  
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Figura 11 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (FGV-RJ) 
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Figura 12 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (FGV-SP) 
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com o restante tendo sido concluído na Europa. A proporção de mestrados concluídos no 

Brasil cai para aproximadamente 65% no mestrado e 40% no doutorado. A queda de 

formações no Brasil conforme se aumenta o nível também venho acompanhada de um 

aumento progressivo da presença de universidades americanas – aproximadamente 20% dos 

mestrados e 40% dos doutorados foram nela concluídos. Além disso, contabilizamos 

mestrados no Japão (1,96%), Canadá (1,96%), Europa (5,88%) e Reino Unido (3,92%). 

Também encontramos doutorados no Canadá (2%), Europa (8%) e Reino Unido (8%). 

 

IPE-USP 

 
Figura 13 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (USP) 

O Programa de Pós-Graduação em Economia da USP (figura 13) apresenta um baixo 
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presença dos Estados Unidos conforme se aumenta a especialização. Apenas encontramos 

formados nos Brasil (100% na graduação, aproximadamente 82% no mestrado e pouco mais 

que 36% no doutorado), nos Estados Unidos (aproximadamente 10% e 50% no mestrado e 

doutorado, respectivamente) e no Reino Unido (quase 6% e 11% no mestrado e doutorado, 

respectivamente). Toda a formação no exterior ocorreu em países de língua inglesa.  
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PUC-RIO 

 

 

Figura 14 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (PUC-RJ) 

 Por fim, a PUC do Rio de Janeiro (figura 14) segue o mesmo padrão de todas as 

demais universidades nota 7 analisadas quando vemos uma diminuição da presença de 

formações no Brasil conforme aumenta-se a presença de universidades americanas, e eleva-se 

o nível de formação. Todavia, a presença de universidades do Reino Unido é mais marcante 

do que nos demais programas nota 7. As graduações ocorreram, como em todas as outras, 

majoritariamente no Brasil (93,75%), enquanto o percentual restante foi concluído na 

América Latina. Os mestrados foram concluídos no Brasil (52,94%), nos Estados Unidos 

(29,41%) e no Reino Unido (17,65%). Por sua vez, os doutorados foram concluídos no Brasil 

(12,50%), Estados Unidos (62,50%) e Reino Unido (25%). A internacionalização da pós-

graduação do agrupamento de docentes deste programa apenas ocorreu em países anglófonos.  

  

Síntese 

 Algumas informações podem ser diretamente depreendidas dos gráficos 

apresentados. Em primeiro lugar, a maioria dos docentes se graduou no Brasil. Em segundo 

lugar, quanto maior o grau de especialização, maior a quantidade de docentes que buscou 

capacitação acadêmica e profissional no exterior. Em terceiro lugar, exterior é definido 

essencialmente como Estados Unidos e Reino Unido, sendo os Estados Unidos o destino mais 
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procurado pela maioria dos docentes de todos os programas de pós-graduação nota 7 em 

economia. Em todos os casos, mais da metade dos docentes deste segmento de programas 

escolheram este país como destino para a conclusão dos seus doutorados.  

 Podemos ainda ressaltar a ausência total de formações na Europa dentre os docentes 

da FGV-RJ, PUC-RJ e USP. Na FGV-SP as formações no continente - com exceção do Reino 

Unido – correspondem a cerca de 6% dos mestrados e a 8% do número total de doutorados 

dos seus docentes. Estes dados indicam que o Velho Mundo, ao menos no que se refere às 

ciências econômicas, deixou de ser o centro principal de capacitação da elite intelectual 

brasileira. 

4.3.2  - Programas de Pós-Graduação Nota 6 

 Os gráficos a seguir descrevem a dispersão dos docentes dos programas de pós-

graduação nota 6 por país, contadas por quantidade total de formações por programa em cada 

estágio específico da especialização acadêmica – graduação, mestrado e doutorado. Assim 

como para os programas nota sete, o critério internacionalização também é aplicado ao 

seguimento de programas que analisaremos a seguir. Mas, como podemos ver, a 

internacionalização dos docentes é menos intensa do que no caso dos programas nota sete, 

apesar de mais diversificada. Regionalmente, as universidades desse agrupamento estão 

restritas ao sudeste e ao centro-oeste. Apenas a Universidade Católica de Brasília é privada. 

 

UCB 

 
Figura 15 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UCB) 
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Quanto maior o nível de especialização da formação, menor a taxa de 

internacionalização do PPGE vinculado à UCB (figura 15). A partir do nosso levantamento, 

63,64% das graduações ocorreram no Brasil e os restantes dos 27,27%, na América Latina. A 

maioria dos mestrados (aproximadamente 70%) foi concluída no Brasil, enquanto os restantes 

30% o foram na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. Dentre os doutorados, 

76,92% o foram no Brasil, 15,38% o foram nos Estados Unidos e 7,69%, na Europa. 

 

UFF 

 
Figura 16 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UFF) 

 A internacionalização na formação dos docentes do PPGE da UFF (figura 16) não é 

elevada. 89,66% das graduações ocorreram no Brasil, enquanto o restante ocorreu na Europa 

(3,45%) e na América Latina (6,90%). Dentre os mestrados, 88,46% ocorreram no Brasil e o 

restante no Canadá (3,85%) e na Europa (3,85%). Já os doutorados ocorreram no Brasil 

(79,31%), na Europa (13,79%) e no Reino Unido (6,90%). Nenhuma etapa de formação foi 

concluída nos Estados Unidos.   
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UFMG 

A internacionalização da formação dos docentes da UFMG (figura 17) aumenta 

conforme se aumenta o grau de especialização. Todavia, em todos os casos a maioria das 

formações ocorreu no Brasil (100% de graduações, 90,7% de mestrados e 69,05% de 

doutorados). Os mestrados concluídos no exterior o foram na Europa (5,13%) e no Reino 

Unido (2,56%). Já os restantes dos doutorados o foram nos Estados Unidos (14,29%), Reino 

Unido (11,9%) e Europa (4,76%). 

 
Figura 17 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UFMG) 

 

UFRJ 

O Programa de Pós-Graduação em Economia da UFRJ (figura 18 ) tem 86% das 

graduações concluídas no Brasil, enquanto restante o foi na Europa (7,53%), na América 

Latina (4,3%) e nos Estados Unidos (2,15%). Houve um aumento da internacionalização nos 

mestrados (17,05% concluídos no exterior) e nos doutorados (26,44% concluídos no exterior). 

Os Estados Unidos foram responsáveis 5,68% dos mestrados e 6,9% dos doutorados, o Reino 

Unido por 1,14% dos mestrados e 9,20 dos doutorados e a Europa por 10,23% dos mestrados 

e 10,34% dos doutorados. Ou seja, em todos os casos a proporção de formados na Europa 

ultrapassou a proporção de formados nos Estados Unidos e no Reino Unido. 
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Figura 18 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UFRJ)  

 

UNB 

 
Figura 19 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UNB) 
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O Programa de Pós-Graduação em Economia da UNB (figura 19) é bastante 

internacionalizado. Contabilizamos 6,82% das graduações, 30,61% dos mestrados e 55,81% 

dos doutorados concluídos no exterior. O restante das graduações foi concluído, igualmente, 

na América Latina, Europa e Reino Unido. Por sua vez, o restante dos mestrados o foi nos 

Estados Unidos (24,49%), Reino Unido (4,08%) e Europa (2,04%). No que se refere aos 

doutorados, 32,56% foram concluídos nos Estados Unidos, 11,63% no Reino Unido, 9,3% na 

Europa e 2,33% na Jamaica.  

 

 UNICAMP  

 
Figura 20 - Perfil de Internacionalização por Etapa de Formação (UNICAMP) 

Sob o aspecto da formação do corpo docente, o Programa de Pós-Graduação em 

Economia da UNICAMP (figura 20) é muito pouco internacionalizado. Apenas 4% das 

graduações foram concluídas no exterior, na Jamaica. No mestrado esta proporção é de 

4,35%, e correspondem aqueles que foram concluídos nos Estados Unidos. Os doutorados 

concluídos no exterior correspondem a 8,7% do total – no Reino Unido.  

Síntese 

Entre todos os programas deste agrupamento, a UNB é a que tem maior taxa de 

internacionalização no doutorado: 55,81% dos seus docentes o concluíram no exterior, sendo 

32,56% apenas nos Estados Unidos. Contudo, esta é a única universidade que tem, em algum 
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estágio da formação, uma taxa maior de docentes que a concluíram no exterior do que no 

Brasil, o que indica um padrão bem diferente das universidades nota sete da CAPES. 

 Apesar de não podermos falar que existe efetiva e ampla diversificação em locais de 

formação dentre os programas nota 6, a proporção de formados nos Estados Unidos dentre os 

formados no exterior é menor entre esse agrupamento. Na UNICAMP, por exemplo, não 

houve nenhum doutorado nos Estados Unidos, contra cerca de 9% dos doutorados no Reino 

Unido. Por outro lado, aumenta-se a presença da Europa como lugar onde os docentes do 

grupo de PPGEs nota 6 concluíram a sua formação. Ainda sobre a UNICAMP, cerca de 90% 

dos doutorados foram concluídos no Brasil, o que representa a maior taxa de títulos nacionais 

dentre todos os doutorados dos programas nota seis e nota sete. Será que esta alta proporção 

de doutorados concluídos no Brasil significa uma maior receptividade de alunos de outras 

universidades brasileiras para integrarem no seu corpo docente?  

 Além disso, nenhum docente da UFF concluiu alguma etapa da sua formação nos 

Estados Unidos. Na UFRJ, ainda, os doutorados nos Estados Unidos (6,90%) perdem em 

quantidade para os doutorados concluídos no Reino Unido (9,20%) e no restante da Europa 

(10,34%). Apesar das universidades americanas e inglesas formarem menor proporção dos 

docentes dos programas nota 6, os programas de maior centralidade na rede dos fluxos de 

doutorado estão localizadas nos Estados Unidos e no Reino Unido.  

 

4.3.3 – Programas de Pós-Graduação Nota 3 

 Os programas de pós-graduação nota três são aqueles que receberem a nota mínima 

para manter-se em funcionamento. Em outros termos, ocupam o polo oposto na escala de 

prestígio do total dos programas de pós-graduação. Conforme demonstram os gráficos a 

seguir, estes programas são compostos, na sua maioria, por docentes que construíram a sua 

trajetória acadêmica integralmente no Brasil. De um total de treze programas de pós-

graduação em economia nota 3, oito programas estão desprovidos de docentes doutorados no 

exterior (UFRN, UFSM, UFSCAR, UEL, UFAL, UERN, UNIFESP, UNIOESTE, UEPG). 

 O nível de internacionalização deste agrupamento de universidades é extremamente 

baixo e, em alguns casos, inexistente. Por esta razão, preferimos organizar as universidades 

em quadros comparativos. Não o fizemos para os Programas de Pós-Graduação em Economia 

mais bem avaliados porque decidimos por explorar a diversidade dos seus padrões de 

internacionalização.  
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Graduação 

 
Figura 21 - Perfil de Internacionalização da Graduação dos PPGE Nota 3 

Na figura 21 podemos ver que apenas em três dos treze Programas de Pós-Graduação 

em Economia brasileiros que receberam nota 3 na avaliação da CAPES de 2017 tiveram 

graduações concluídas no exterior. Dentre as graduações do PPGECO-UEPG, 10% ocorreram 

na Europa. Na UFAL foram a 8.33% na América Latina. Por fim, 5% do total da PUC-SP 

ocorreram na Europa.  

 

Mestrado 

 A partir da análise da figura 22, podemos ver que o  Programa de Pós-Graduação em 

Economia com maior internacionalização (aproximadamente 23%) do mestrado é o PEPED-

UNIFESP. Nele, 15,38% ocorreram nos Estados Unidos e o restante, no Reino Unido. Todos 

os demais programas que internacionalizaram, o fizeram em instituições europeias. A 

proporção foi de 10% para o PPGE-UEPG, UFRN, UFSCAR, UNIOESTE e FURG e de 

7,14% para a PUC-SP. Nenhum mestrado foi concluído no exterior pelo corpo docente da 

UEL, UFOP, UFG, UERN e UFAL.  
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Figura 22 - Perfil de Internacionalização do Mestrado dos PPGE Nota 3 

 

Doutorado 

 
Figura 23 - Perfil de Internacionalização do Doutorado dos PPGE Nota 3 
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 A quantidade de PPGE nota 3 que internacionalizou no mestrado é maior do que os 

que o fizeram no doutorado (gráfico 20). Apenas 5 programas internacionalizaram dentre o 

total de 13:  UFOP (aproximadamente 9% no Reino Unido e na Europa, respectivamente), 

PUC-SP (6,67% na Europa e Estados Unidos, cada), PPGECO-UEPG (10% na Europa), 

FURG (10% Estados Unidos) e UFG (8,33% na Europa). Nenhum doutorado foi concluído na 

América Latina.  

 

4.4 - Áreas de Formação dos Programas de Pós-Graduação em Economia  

Nesta parte da análise dos dados exploraremos a interdisciplinaridade dos Programas 

de Pós-Graduação em Economia que receberam nota 7, 6 e 3 na Avaliação da CAPES de 

2017. Conforme fizemos até o momento, contabilizamos o total de formações na graduação, 

mestrado e doutorado. Este total pode ser maior, igual ou menor do que a quantidade de 

docentes vinculados a cada programa. Achamos importante elaborar as estatísticas de 

interdisciplinaridade por duas razões principais. A primeira delas foi inspirada na literatura 

sobre o processo de institucionalização da disciplina no Brasil (LOUREIRO, 1997), quando 

os autores afirmam que as primeiras gerações de economistas tiveram como primeira 

formação o direito ou a engenharia.  

Assim, queremos verificar se ainda existem docentes vinculados a estas duas áreas. 

Ou, ainda, se foram substituídas pela própria economia (resultando em uma redução da 

interdisciplinaridade do programa) ou, de alguma outra área que desconhecemos. A segunda 

razão é pelo nosso esforço de explicar os grafos das figuras 5, 7 e 6. Nós sabemos quais as 

instituições mais frequentadas pelos agrupamentos de docentes para a conclusão dos seus 

doutorados, mas não conhecemos a sua trajetória a partir do viés das áreas de pesquisa em que 

eles estiveram vinculados em cada etapa da sua formação. O que os membros dos corpos 

docentes dos PPGE nota 7, 6 e 3 estudaram antes de virarem professores de economia?  

 

4.4.1 – Programa de Pós-Graduação em Economia Nota 7 

 

 

 

 

 



105 
 

FGV-RJ 

 

 
Figura 24 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE FGV-RJ 

A partir dos currículos dos docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia 

da FGV-RJ chegamos a um número total de 25 graduações, 29 mestrados e 25 doutorados. 

Conforme podemos ver na figura 24, a grande maioria dos docentes do Programa de Pós-

Graduação da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro concluiu todas as suas etapas de 

formação na Economia. Dentre as graduações, 69% ocorreram própria área, tendo essa 

proporção aumentada para 83% no mestrado e para 88% no doutorado. O programa possui, 

ainda, 15% de graduações totais em engenharia, que, em números absolutos, representam 

quatro graduações. No entanto, apenas um mestrado e um doutorado foram concluídos nesta 

área. Encontramos, ainda, 8% de graduações em matemática, que sobe para 10% da proporção 

de mestrados e reduz para 4% de doutorados.   

Para além das áreas citadas, existe apenas uma graduação em informática. Com 

exceção da própria economia – que se define enquanto uma disciplina de ciências sociais 

aplicada muito aproximada às ciências naturais – todas as demais formações dos professores 

do PPGS são, de acordo com o modelo vigente da CAPES, do Colégio de Ciências Exatas, 

Tecnológicas e Multidisciplinar
37

.  

                                                           
37

  Categorização das áreas de avaliação retirada do site da CAPES <http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-
areas-de-avaliacao> em: 13 de fevereiro de 2019.  
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FGV-SP 

De acordo com a análise da figura 25, o mestrado é a etapa de formação com maior 

presença no quantitativo dos currículos dos professores Programa de Pós-Graduação 

vinculado à Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Foram 29 concluídos integralmente 

pelos docentes do programa. Além disso, encontramos 26 graduações e 25 doutorados.   

Assim como ocorre com a FGV-RJ, a maioria das formações dos docentes da FGV-SP 

também ocorre em economia, que corresponde à 76% da quantidade total de graduações, 71% 

da quantidade total de mestrados e 79% da quantidade total de doutorados. Administração – é 

a segunda área com maior quantidade de formações dentre o agrupamento de docentes da 

FGV-RJ e abarca 5% da quantidade de graduações, 10% de mestrados e 6% de doutorados. 

Correspondente ao Colégio das Ciências da Vida, 5% da quantidade de graduações ocorreu na 

área da agronomia. No que se refere ao Colégio das Ciências Exatas, Tecnológicas e 

Multidisciplinar, 3% das graduações ocorreram na física; 3% das graduações e 2% dos 

doutorados ocorreram na computação; 3% das graduações, 2% dos mestrados e 2% dos 

doutorados ocorreram na matemática, 4% dos mestrados ocorreram em ciências e; 4% dos 

mestrados ocorreram na estatística. Por sua vez, no Colégio de Humanidades, temos a 

proporção formações em economia supracitadas e, além disso, 5% de graduações, 10% de 

mestrados e 6% de doutorados em administração; 3% de graduações em direito; 2% de 

mestrados e 4% de doutorados em história, 2% de mestrados em filosofia; 2% de mestrados 

em magistério; 3% de graduações e 2% de doutorados em ciências sociais; 2% de doutorados 

em gestão e; 2% dos mestrados e 2% dos doutorados em artes. 

O PPGE da FGV-SP é, dentre o agrupamento que recebeu nota 7 na avaliação da 

CAPES, aquele que tem o corpo docente mais interdisciplinar. Através da análise do currículo 

dos seus professores, encontramos a indicação de 15 áreas distintas.  
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Figura 25 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE FGV-SP 

 

IPE-USP 

Também para a USP (figura 26) a maioria da quantidade total de graduações, 

mestrados e doutorados ocorrem na própria economia, sendo que 94% dos doutorados 

ocorrem na própria área. Dentre a quantidade total de graduações, 70% ocorrem na economia, 

10% ocorrem no direito e 10% ocorrem na engenharia. O restante dos 10% de graduações 

ocorre na administração, na matemática e na filosofia. No que se refere ao mestrado, 88% 

ocorre na própria economia. Os restantes 12% estão igualmente divididos entre direito, 
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filosofia, física e história. Por fim, os 6% restantes dos doutorados também é dividido 

igualmente entre física e filosofia. 

Dentre todas as etapas de formação, a graduação é aquela mais interdisciplinar dentre 

todas as concluídas pelos docentes do IPE-USP. Diferentemente dos programas analisados 

anteriormente (FGV-RJ E FGV-SP), os doutorados são as etapas de formação mais cumpridas 

pelo conjunto de docentes do IPE-USP e corresponde a 36 em números absolutos. Por sua 

vez, encontramos 30 graduações e 34 mestrados.  

 
Figura 26 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE IPE-USP 

 

PUC-RIO 

Como ocorre na FGV-RJ e IPE-USP, na PUC-RIO a quantidade de formações em 

economia também aumenta conforme se aumenta o grau de especialização – indicando que 

existe uma tendência à homogeneização da formação e que pode ser explicada pela 

construção de uma carreira em uma área diferente daquela em que ocorreu a primeira 

formação acadêmica. De todos os PPGE nota 7, o da PUC-RIO é aquele com menor grau de 

interdisciplinaridade.  
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Contabilizamos um total de 16 graduações, 17 mestrados e 15 doutorados. Assim, são 

75% de graduações na área, 88% de mestrados e 93% de doutorados. Por sua vez, a 

engenharia corresponde a 19% das graduações, 6% dos mestrados e 7% dos doutorados. Na 

administração ocorre a mesma porcentagem de graduações e mestrados: 6%.    

 
Figura 27 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE PUC-RIO 

 

Síntese 

Conforme foi possível nos dados referentes às áreas cursadas pelos docentes do grupo 

de Programas de Pós-Graduação nota 7, estes são pouco interdisciplinares. O curso com 

menor proporção de graduados (69%) e mestrados (83%) na Economia está vinculado à FGV-

RJ. No que se refere aos doutorados, a menor proporção é encontrada na FGV-SP (79%). 

Para este grupo, a área com maior interface com a Economia é a Engenharia, seguida 

da Administração. A primeira apresenta formações em todos os programas, menos no da 

UFRJ, enquanto a segunda, em todos os programas menos no da FGV-RJ. O direito é uma 

área que tem considerável relevância na formação do corpo docente da USP, onde 10% das 

graduações ocorreram nessa área. Também encontramos graduações em direito no PPGE da 

FGV-SP, mas em baixa concentração (3%). 
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4.4.2 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 

 

UCB 

O PPGE da UCB (figura 28) é pouco diversificado na quantidade de formações em 

todas as etapas consideradas. Contabilizamos um total de 12 graduações, 13 mestrados e 13 

doutorados. A maioria do total das formações dos docentes da pós-graduação em economia da 

UCB ocorre na própria economia. Estas correspondem a 67% do total das graduações, 69% 

do total de mestrados e 77% do total de doutorados. O PPGE da UCB tem uma alta proporção 

de formações em matemática: 25% de graduações, 15% de mestrados e o mesmo número de 

doutorados. Os restantes 8% de graduações ocorreram na administração e dos 14% de 

mestrados e 8% de doutorados, na engenharia. 

 
Figura 28 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UCB 

 

UFF 

Em comparação com a UCB, o programa de pós-graduação da UFF (figura 29) tem 

uma maior diversificação em termos de áreas de formação de docentes, mas uma maior 

concentração de formações em economia. Essa corresponde a 75% na graduação, 81% no 

mestrado e 83% no doutorado. O restante dos 25% de graduações se divide em engenharia 

(11%), matemática (7%), ciências contábeis (4%) e administração (4%). O restante dos 19% 
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de mestrados foi concluído na arquitetura (8%) e comunicação, matemática e engenharia (4% 

cada). O restante dos doutorados, por sua vez, foi concluído nas ciências sociais, ciências 

ambientais, matemática e engenharia (com 3% cada). Contabilizamos um total de 28 

graduações, 26 mestrados e 29 doutorados.  

 

 
Figura 29 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFF 

 

UFMG 

 O PPGE da UFMG (figura 30) é bastante interdisciplinar se considerarmos a 

diversidade de áreas de formação encontrada na análise dos currículos – embora a 

concentração da economia em todas as etapas de formação seja elevada. Encontramos um 

total de 44 graduações, 38 mestrados e 41 doutorados.  

 Correspondente ao padrão de todos os programas de pós-graduação analisados até o 

momento, a UFMG também tem a maioria dos professores formados, em todos os graus, na 

economia. O número de graduações na disciplina corresponde a 80% do total, de mestrados, a 

74% e de doutorados, a 73%. O restante da quantidade de graduações está dividido 

igualmente em: zootecnia, administração, física, ciências sociais, relações internacionais, 
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direito, história, arquitetura e matemática. Os mestrados, por sua vez, estão divididos, à 

exceção da economia, em 5% da quantidade total em filosofia; 5% em relações internacionais; 

5% em arquitetura; 3% em química, história, matemática e demografia, cada. Por fim, o 

restante dos doutorados se subdivide em 7% em demografia e história, cada e; 2% em ciências 

sociais, arquitetura, filosofia, geografia e estatística, cada. 

 

 
Figura 30 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFMG 
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UFRJ 

 

 
Figura 31 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFRJ 

 

Dentre todos os Programas de Pós-Graduação em economia vinculados à ANPEC, este 

(figura 31) é o que possui uma maior quantidade de docentes, e, portanto, a maior quantidade 

de formações. Encontramos 83 graduações, 87 mestrados e 82 doutorados. Na data da coleta 

deste material encontramos 90 docentes vinculados ao respectivo programa, o que explica a 

quantidade de áreas na formação do corpo docente – apesar da alta proporção formada na 

própria economia (80% de graduações, 78% de mestrados e 82% de doutorados). As 

Graduação Mestrado Doutorado

Política Científica e Tecnológica 0% 0% 1%

Educação 0% 0% 1%

Planejamento Energético 0% 1% 0%

Arquitetura 0% 1% 0%

Govenança 0% 1% 0%

Física 1% 0% 0%

Psicologia 1% 0% 0%

Comunicação Social 2% 0% 0%

Estatística 2% 0% 1%

Administração 2% 2% 0%

Engenharia 2% 7% 6%

Artes 1% 0% 0%

Matemática 4% 3% 0%

Ciências Sociais 1% 2% 6%

História 2% 3% 2%

Economia 80% 78% 82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

p
o

rç
ão

 d
e

 F
o

rm
aç

õ
e

s 
p

o
r 

Á
re

a 
 

Áreas de formação dos docentes do IE-UFRJ 



114 
 

graduações restantes estão divididas em: matemática (4%), história (2%), engenharia (2%), 

administração (2%), estatística (2%), comunicação social (2%), ciências sociais (1%), artes 

(1%), psicologia (1%) e física (1%). Os 22% restantes dos mestrados estão divididos em: 

engenharia (7%), matemática (3%), história (3%), administração (2%), ciências sociais (2%), 

governança (1%), arquitetura (1%) e planejamento energético (1%). Por fim, o restante dos 

doutorados em economia do PPG em economia está dividido em: 6% em ciências sociais e 

engenharia, cada; 2% em história e; 1% em estatística, educação e política científica e 

tecnológica, cada. 

UNB 

 
Figura 32 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UNB 
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A grande maioria das formações analisadas na figura 32 foi concluída na economia, 

em todos os níveis (79% de graduações, 85% de mestrados e 86% dos doutorados). As 21% 

restantes de graduações foram concluídas na engenharia (7%), matemática (7%), química 

(2%), comunicação (2%) e agronomia (2%). Quanto aos mestrados, os restantes 25% foram 

concluídos: engenharia (4%), matemática (4%), química (2%), história (2%) e estatística 

(2%). O restante dos doutorados foi concluído com a igual proporção nas seguintes 

disciplinas: engenharia, química, história, administração, ciências sociais e desenvolvimento 

agrário. Somamos 43 graduações, 48 mestrados e 42 doutorados.  

 

UNICAMP 

 
Figura 33 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UNICAMP 

Conforme acontece em todos os Programas de Pós-graduação analisados até o 

momento, a economia também e a área com mais quantidade de formações em todos os níveis 
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(71% na graduação, 87% no mestrado, 91% no doutorado) da UNICAMP (gráfico 30). Os 

restantes 29% de graduações, são divididos em 8% na engenharia e o restante na estatística, 

história, ciências sociais, arquitetura e matemática, com 2% em cada. O restante da proporção 

de doutorados é dividido igualmente entre administração e engenharia. Somamos 24 

graduações, 23 mestrados e 24 doutorados.  

Síntese 

Com exceção do PPGE da UFMG, em todos os casos o doutorado é a formação em 

que a economia aparece em maior proporção. As áreas de engenharia e matemática são as que 

mais formam docentes do grupo. A engenharia é a segunda área (depois da própria economia) 

que mais graduou docentes da UCB, da UFF, da UNICAMP e, empatada com a matemática, 

da UNB. Por outro lado, a matemática é a segunda área que mais graduou docentes da UFRJ. 

No que se refere aos mestrados conclusos, a engenharia e a matemática estão 

empatadas em segundo lugar na UCB e na UNB. Na UFF, estas duas áreas estão em terceiro 

lugar em termos de formação no mestrado, empatadas com a comunicação. No que se refere à 

UFRJ, a engenharia é a segunda área com maior quantidade de mestrados. Os doutorados que 

não estiveram concentrados na própria economia ocorreram em áreas mais variadas. Por fim, 

direito apareceu apenas em baixo percentual, e nas graduações da UFRJ.  

 

4.4.3 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 3 

UFAL 

Figura 34 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFAL 
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Os docentes dos professores do PPGE, no mestrado da UFAL (figura 34) são 

formados, em todos os níveis, em apenas quatro áreas. Elas são na graduação: 75% na 

economia, 17% na física e 8% no direito e; tanto no mestrado, como no doutorado: 70% na 

economia, 20% na administração e 10% na física. Contabilizamos 12 graduações, 10 

mestrados e 10 graduações.  

 

PPGED-UFSM 

 
Figura 35 -  Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFSM 

Na UFSM (figura 35), economia é a área com maior quantidade de formações em 

todos os níveis. Na graduação, foram 9 doutorados de um total de 12, no mestrado e no 

doutorado contabilizamos 7 formações em cada de um total de 10. Os restantes 25% de 

graduações são divididos igualmente em: matemática, comunicação e relações internacionais. 

Os restantes 30% de mestrados, igualmente em: extensão rural, ciências sociais e ciências 

ambientais. Os restantes 30% dos doutorados também são divididos igualmente, mas em: 

engenharia, ciências ambientais e relações internacionais. 
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PPGEA-UFOP 

 
Figura 36 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFOP 

Com exceção da economia (75% de graduações, 73% de mestrados e 64% de 

doutorados), da administração (8% de graduações) e educação (9% de mestrados e, 

igualmente, de doutorados), todas as demais formações dos docentes deste PPG (figura 36) 

ocorram no Colégio de Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinares. Sendo assim, 8% das 

graduações ocorreram na engenharia e na estatística, igualmente. Além disso, 9% dos 

mestrados e dos doutorados foram concluídos na física, 18% dos doutorados na estatística e 

9% dos mestrados na matemática. Somamos 12 graduações e 11 mestrados e 11 doutorados. 

 

PPED-UNIFESP  

 O Programa de Pós Graduação em Economia e Desenvolvimento da UNIFESP (figura 

37) tem uma alta proporção de formados em história em todos os níveis: graduação (13%), 

mestrado (23%) e doutorado (21%). Ainda assim, 63% das graduações, 62% dos mestrados e 

71% dos doutorados ocorreram na própria economia. O restante das graduações é na 

engenharia e nas ciências sociais, com a mesma proporção de 13% para cada. O restante dos 

mestrados é em engenharia e relações internacionais, com 8% cada e, finalmente, engenharia 

Graduação Mestrado Doutorado

Matemática 0% 9% 0%

Educação 0% 9% 9%

Física 0% 9% 9%

Estatística 8% 0% 18%

Administração 8% 0% 0%

Engenharia 8% 0% 0%

Economia 75% 73% 64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

p
o

rç
ão

 d
e

 F
o

rm
aç

õ
e

s 
p

o
r 

Á
re

a 
 

Áreas de formação dos docentes do PPGEA - 
UFOP 



119 
 

corresponde a 7% da quantidade total de doutorados. O corpo docente do programa abarca 16 

graduações, 13 mestrados e 14 doutorados.  

 

 
Figura 37 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UNIFESP 

 

PPE-UEL 

O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Economia da UEL (figura 38) é 

pouco variado em termos área de formação acadêmica. Na graduação, 91% dos professores 

são formados em economia e os demais em engenharia. Todos os mestrados foram concluídos 

na economia. Por fim, 82% dos doutorados foram concluídos na economia e, o restante, na 

educação. O conjunto dos docentes concluiu 11 graduações, 10 mestrados  e 11 doutorados.  
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Figura 38 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UEL 

 

PPE-UERN 

 
Figura 39 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UERN 

Todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Economia da UERN (figura 

39), no período em que os dados foram coletados, concluíram suas graduações, mestrados e 

doutorados na área (com 7 formações totais por nível).  
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PPE-UFG 

Na análise do figura 40, contabilizamos 12 graduações, 13 mestrados e 12 doutorados. 

Com exceção da própria economia (83% na graduação, 85% no mestrado e 75% no 

doutorado), nenhum docente do Programa de Pós-graduação em economia da UFG concluiu 

alguma etapa de sua formação no Colégio das Humanidades. Os 17% restantes das 

graduações foram concluídas na matemática, enquanto os restantes 15% mestrados o foram na 

estatística. No que se refere ao doutorado, 8% dos doutorados foram concluídos na medicina, 

estatística e matemática, respectivamente. 

 
Figura 40 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFG 

 

PPGE-MAR-FURG 

A formação dos professores do Programa de Pós-Graduação em Economia da FURG 

(figura 41) segue o padrão de todos os PPGEs previamente analisados, com a grande maioria 

das conclusões na própria área em todos os níveis (89% na graduação, 78% no mestrado e o 

mesmo número no doutorado). O restante das graduações ocorreu na ciência do mar, enquanto 

o restante dos mestrados ocorreu na estatística e nas ciências do mar. O corpo docente deste 

programa soma 9 graduações, 9 mestrados e 9 doutorados.  
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Figura 41 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE MAR-FURG 

 

PPEC-UFSCAR 

 
Figura 42 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFSCAR 

Dentre as formações totais dos docentes do Programa de Pós-Graduação em Economia 

da UFSCAR (figura 42), 18% das graduações ocorreram na engenharia e 9% na agronomia. 
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Todo o restante, em todos os níveis de formação, ocorreu na própria economia. Somamos 11 

graduações, 11 mestrados e 11 doutorados. 

 

PPGECO-UFRN 

Todas as graduações (9), mestrados (9) e doutorados (9) dos docentes do Programa de 

Pós-Graduação em Economia da UFRN (figura 43) ocorram na própria disciplina. 

 
Figura 43 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UFRN 

 

PPGEC-UEPG 

 Na análise da figura 44, ao considerarmos os quantitativos de formação por nível, 

vemos que, parece haver uma tendência a sua homogeneidade conforme se aumenta o grau de 

formação. Contabilizamos 11 graduações (64% na economia, 18% na agronomia, 9% em 

ciências empresariais e 9% em geofísica), 10 mestrados (90% em economia e 10% em 

desenvolvimento regional) e todos os 10 doutorados na própria economia.  
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Figura 44 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UEPG 

 

PPGE-PUC-SP 

 
Figura 45 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE PUC-SP 
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Dentre as graduações totais (15) do Programa de Pós-Graduação em Economia da 

PUC-SP (figura 45), apenas 53% ocorreram na própria área. A administração, por sua vez, 

corresponde à 13% do total de graduações, enquanto física, matemática, agronomia, ciências 

sociais e história correspondem a 7% do total, cada área. Os mestrados (15) foram concluídos 

na economia (87%) e história (13%). Por fim, os doutorados (16) foram concluídos, para além 

da economia, nas ciências sociais (13%) e história (13%). 

 

PPGE-UNIOESTE 

Dentre as graduações concluídas por docentes da UNIOESTE (8) e indicadas na figura 

46, 75% ocorreram na economia enquanto o restante se subdivide em agronomia e 

engenharia, igualmente. Todos os mestrados (9) foram feitos na própria economia enquanto, 

nesta área, 89% dos doutorados totais (9) foram concluídos na economia e o restante, na 

história. 

 
Figura 46 - Áreas de Formação dos Docentes do PPGE UNIOESTE 

 

 

Síntese 
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administração, estes programas são muito mais interdisciplinares do que os mais bem 

avaliados. Encontramos presença significativa de formações em ciências humanas e sociais no 

PPGED-UFSM, no PPED-UNIFESP PPGE-PUC-SP e PPGE- UNIOESTE. Apesar disso, 

apenas uma das treze universidades do grupo contou com alguma formação em direito: 8% 

das graduações do PPGE-UFAL.  

 

4.5 - Fluxos de Internacionalização por Década: Programas de Pós-Graduação Notas 7 e 6 

 Conforme pudemos ver no capítulo desta dissertação dedicado à Institucionalização da 

Pós-Graduação em Ciências Econômicas no Brasil, este processo ocorreu entre a década de 

60 e 70 e esteve fundamentado no envio sistemático de alunos brasileiros para capacitação 

profissional Estados Unidos e no recebimento de professores deste país com o objetivo de 

formar a primeira geração de docentes brasileiros. Através da internacionalização, os 

professores dos PPGE brasileiros adquiriram expertise para fundarem e aprimorarem os 

centros de capacitação e pesquisa que conhecemos atualmente. 

 Tal como vimos os dados previamente detalhados, a formação dos docentes brasileiros 

dos PPGE mais bem qualificados (principalmente no doutorado) permanece ocorrendo 

majoritariamente nos Estados Unidos. Os dados levantados nesta seção da dissertação visam 

entender se o padrão de formação nos Estados Unidos é consequência de uma forte presença 

das primeiras gerações dos docentes na área ou, se este padrão de formação no exterior 

continuou sendo uma constante apesar da consolidação das pós-graduações brasileiras.  

 Para a formação dos gráficos referentes à temporalidade da internacionalização, 

contabilizamos apenas os doutorados concluídos no exterior e excluímos aqueles que o foram 

no Brasil. Conforme fizemos com os dados já trabalhados dois doutorados ou mais no 

exterior, concluídos por um mesmo docente, foram contabilizados como se tivessem sido 

concluídos por dois ou mais docentes diferentes.  

  

 

 

 

 

 

 



127 
 

4.5.1 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 

 

 
Figura 47 - Internacionalização nos Doutorados dos Docentes dos PPGE Nota 7 por Década 

A partir da análise da figura 47, o programa com maior concentração de doutorados 

concluídos no exterior entre 1970 e 1989 é a FGV-RJ (20%), indicando que o agrupamento de 

programas que recebeu nota 7 tem internacionalizações recentes. Mais da metade de todos os 

doutorados no exterior ocorreu a partir dos anos 2000, sendo também a FGV-RJ aquela com 

maior concentração doutorados internacionais concluídos a partir de 2010. A USP não tem 

nenhum docente com doutorado concluído no exterior na década de 70 e apenas 4% do seu 

total de doutorados o foi na década de 80.   
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4.5.2 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 

 

 
Figura 48 - Internacionalização nos Doutorados dos Docentes dos PPGE Nota 6 por Década 

Conforme previamente analisado, os Programas de Pós-Graduação em Economia nota 

6 são muito menos internacionalizados do que os que receberam nota 7 na última avaliação da 

CAPES. Assim sendo, este gráfico 45 foi elaborado com um percentual menor de doutorados 

no exterior por doutorados totais do que o gráfico correspondente ao gráfico 6. Apenas duas 

universidades tiveram doutorados concluídos fora do Brasil na década de 70 (4% na UFRJ e 

8% na UNB). Quatro tiveram doutorados concluídos na década de 80: UFF, com 17%, 

UFMG com 8%, UFRJ, com 26% e UNB, com 25%. Todos os doutorados no exterior da 

UNICAMP foram concluídos na década de 90, enquanto esta década foi responsável por 33% 

dos doutorados UFF, 15% dos da UFMG, 48% dos da UFRJ e 21% dos da UNB. 

 Em comparação com os PPGEs nota 7, o grupo de PPGE nota 6 tem uma maior 

proporção de doutorados concluídos antes da virada do milênio no exterior. Na UFF foram 

50%, na UFRJ 78%, na UNB 55% e na UNICAMP, 100%. A UCB foi a única universidade 

com totalidade de docentes tendo concluído os doutorados fora do país depois dos anos 2000, 

enquanto a maioria (77%) da UFMG o fez depois deste período.  
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4.6 - Endogenia dos Programas de Pós-Graduação em Economia nota 7 e 6 

 Ao analisarmos os grafos (figuras 5, 7 e 9), nos questionamos se a preponderância de 

alguns dos programas selecionados se devia ao fato deste formar outros programas do grupo, 

ou se ocorre porque este tem um alto índice de captação de docentes formados na própria 

universidade. Já percebemos que os programas nota 7 e nota 6 são, em maior ou menor grau, 

abertos a docentes que concluíram os seus doutorados em universidades estrangeiras. Mas até 

que ponto estão abertos a outras universidades brasileiras? O fato dos programas nota 6 serem 

mais nacionalizados no quesito formação acadêmica indica que são mais abertos a docentes 

que concluíram os seus doutorados em universidades brasileiras ou que estes incorporam uma 

maior quantidade de docentes que concluíram alguma etapa da sua formação na própria 

universidade em que o programa está vinculado? 

 Conforme previamente mencionado, os programas que receberam nota 3  na última 

avaliação. Por isso, apenas averiguaremos os padrões de endogenia dos que receberam nota 7 

e 6. Além disso, porque os doutorados tendem a ser mais internacionalizados, criamos 

gráficos (figuras 50 e 53) que mostram apenas a partir daqueles que foram concluídos no 

Brasil, quais foram na universidade em que o programa está vinculado. Assim, poderemos 

perceber a receptividade de alguns programas à docentes de outras universidades brasileiras.   

 Uma nota adicional sobre a metodologia de extração dos dados sobre endogenia 

precisa ser feita. Ao contrário dos dados anteriores, neste trabalhamos neste não trabalhamos 

com o total de formações, mas com os docentes como unidade de análise. Aqui nós 

selecionamos os docentes que concluíram alguma etapa de formação na universidade em que 

trabalham. Como queremos ver o papel da rede na contratação de profissionais, se o 

respectivo docente concluiu dois mestrados na mesma universidade, este foi contabilizado 

como apenas um. Foi contabilizado da mesma forma se, ainda, este concluiu, por exemplo, 

um mestrado na respectiva universidade e outro mestrado em universidade diferente, no Brasil 

ou no exterior. Em outras palavras, para cada etapa de formação geramos a proporção de 

professores que concluíram ao menos uma na universidade analisada pelo total (geral, e 

apenas no Brasil).  
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4.6.1 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 

 
Figura 49 - Endogenia na Formação dos Docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 7 

Conforme é possível verificar através da figura 49, a USP é a universidade que tem o 

maior índice de endogenia em todos nos níveis de formação. Neste comparativo geral, que 

inclui docentes que concluíram cada etapa de formação tanto no Brasil como no exterior, a 

dos docentes da USP, 66% concluíram a graduação na própria universidade, 54% o mestrado 

e 29% o doutorado. Mas sabemos que enquanto ocorre redução da proporção de endogenia 

nos níveis mais avançados, também se aumenta a internacionalização. Por isso, veremos no 

gráfico seguinte (figura 50), a proporção de formados na USP dentre aqueles que o fizeram no 

Brasil.  

 A proporção de docentes que concluíram o a graduação na própria FGV-SP é a mais 

baixa dentre todos os programas do grupo, e representa 4% do total. Este percentual aumenta 

para 18% no mestrado e 20% no doutorado. Por outro lado, tanto a FGV-RJ como a PUC-rio 

absorveram uma maior quantidade professores que concluíram os seus mestrados na própria 

instituição do que dos que concluíram a graduação e o doutorado.   
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Figura 50 - Proporção de Docentes com Doutorados Concluídos na Respectiva Instituição por PPGE Nota 7 Concluídos no 
Brasil  

Se os doutorados concluídos na PUC-rio parecem poucos (13%) quando comparados 

ao total, percebemos através do gráfico 47 que este número representa a totalidade daqueles 

que foram concluídos no Brasil. Assim, a instituição não absorveu nenhum docente concluído 

em alguma outra instituição brasileira. O número de endogenia de doutorado da USP, a partir 

do contexto brasileiro, também é alto. Os 29%, na realidade, correspondem a 83% dos 

doutorados se olharmos apenas para aqueles que foram concluídos no Brasil. No que se refere 

às duas FGVs, apenas metade dos que concluíram doutorado no Brasil o fizeram em outra 

instituição.  

 Estes dados nos levam a questionar as impressões derivadas do Grafo elaborado a 

partir da rede que os docentes deste grupo criaram ao concluírem os seus doutorados (figura 

5). A figura 51 foi criada a partir total de doutorados concluídos na USP por PPGE nota 7, 

considerando os que foram feitos no Brasil e no Exterior. Conforme percebemos, 

principalmente a partir da figura 51, não podemos dizer que a fonte da USP está maior porque 

esta forma uma maior quantidade docentes do agrupamento total de programas. Na verdade, a 

fonte da USP está maior porque ela doutora uma grande parte dos seus próprios docentes, é 

uma universidade muito endógena em termos de formação. Além disso, a grossura da aresta 

do grafo corespondente à figura 5 e que liga a USP à FGV-SP demonstra, e é corroborada 

pela figura 6, que a primeira doutora uma considerável parte dos docentes da segunda (10%). 

Nenhum outro programa de PPGE do grupo tem docentes que concluíram os seus doutorados 

na USP.  
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Figura 51 - Docentes dos PPGE Nota 7 Formados na USP por Nível de Formação 

 

4.6.2 – Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 

 

 
Figura 52 - Endogenia na Formação dos Docentes dos PPGE em Economia Nota 6  
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Conforme vimos nos dados de internacionalização, os PPGE nota 6 são menos 

internacionalizados do que os que receberam nota 7 na última avaliação, mas, ainda assim, 

apresentam um considerável índice de internacionalização. Também conforme vimos nestes 

mesmos dados, o programa da UNICAMP é o menos internacionalizado. Quando analisamos 

a internacionalização nota 6, nos perguntamos se a elevada proporção de doutorados 

concluídos no Brasil significaria que este tem uma maior proporção de membros com 

doutorados concluídos em outras universidades. A resposta é não.  

 Por diferenças de método, não podemos imediatamente comparar os 91,3% dos 

doutorados totais concluídos no Brasil com 78% de docentes que concluíram pelo menos um 

dos doutorados na própria UNICAMP, mas podemos dizer pela figura 52 que esta é a 

universidade mais endógena (se considerarmos apenas o doutorado) de todas as demais que 

receberam nota 6, e que esta endogenia aumenta conforme o nível de especialização. Por 

outro lado, a endogenia da UFMG é elevada, mas reduz conforme se aumenta o nível de 

especialização. Podemos atribuir isso, em parte, ao aumento de internacionalização conforme 

se aumenta o nível de especialização.  

  Também no quesito endogenia, o PPGE da UCB é diferenciado dos outros programas 

do agrupamento. Apenas 8% dos seus docentes concluíram o mestrado e o doutorado, 

respectivamente, na instituição em que o programa está vinculado. Por fim, está em o único 

programa em que nenhuma graduação foi concluída na própria universidade.  

 

 
Figura 53 - Proporção de Docentes com Doutorados Concluídos na Respectiva Instituição por PPGE Nota 6 Concluídos no 
Brasil 

 Ao olharmos apenas para o percentual de docentes que tem doutorados concluídos 

exclusivamente no Brasil (figura 53), perceberemos que a endogenia da UNICAMP é ainda 

mais marcante, e corresponde a 86% do total. Mais da metade dos docentes dos programas da 

UFRJ (58%) e UFMG (55%) tem algum doutorado concluído na própria instituição. No 
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programa da UNB este número corresponde a 47%. Por fim, no PPGE da UFF encontramos 

um percentual de 26% e o programa da UCB, com o menor índice, teve 11% de docentes com 

doutorados concluídos na própria UCB.  

 
Figura 54 - Docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia Nota 6 Formados na USP por Nível de Formação 

  A partir da centralidade da figura 54 podemos perceber que existe uma presença da 

USP na formação de docentes dos Programas de Pós-Gradação nota 6, mas que não é tão 

marcante – sobretudo no doutorado. Na UNICAMP 22% dos docentes se graduaram na 

Universidade de São Paulo, mas este número cai para 17% com mestrados e 4% com 

doutorados na instituição. O programa da UFMG é aquele com maior proporção de docentes 

com doutorados na USP, 10%.  

 

4.6.3 - O Trio: UNICAMP-UFF-UFRJ 

 O grafo da figura 7 nos mostra a existência de vínculos muito fortes entre a 

UNICAMP, UFF e UFRJ. Pelo grafo não podemos apreender com precisão quais as 

universidades mais formadoras, isto é, receptoras “receptoras”, e quais foram aquelas que 

mais “enviaram” docentes para a conclusão dos seus doutorados. Tampouco, o grafo separa a 

endogenia das formações que foram lá concluídas por membros de outros programas. Já 

vimos, por exemplo, que o PPGE da UNICAMP é o mais endógeno de todos analisados, mas 

não sabemos qual a proporção de docentes da UFF e da UFRJ que lá concluíram os seus 

doutorados. 
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Figura 55 - Proporção de Doutorados Concluídos no Trio UNICAMP - UFRJ - UFF 

Conforme vimos anteriormente, a taxa de endogenia da UNICAMP é de 86% de 

docentes com doutorados concluídos na própria universidade. A partir da figura 55, podemos 

ver que o programa, dentre os docentes doutorados que foram concluídos apenas no Brasil, só 

recebeu 5% de professores que concluíram os seus doutorados na UFRJ. Nenhum professor 

do programa concluiu o seu doutorado na UFF, enquanto 9% o fizeram em outras instituições 

brasileiras.  

Com exceção dos docentes com doutorados concluídos na própria universidade (58%) 

a UFRJ tem 20% de professores com doutorados concluídos na UNICAMP. Isso significa que 

a UNICAMP pode ser considerada um centro de formação de referência para os docentes 

deste programa. Apenas 5% dos docentes do programa têm doutorados na UFF e 17% 

concluíram esta etapa da formação em outra instituição brasileira. O PPGE da UFF é o que 

tem menor taxa de endogenia no doutorado. Se excluirmos os que concluíram esta etapa de 

formação exclusivamente no exterior, contabilizamos 26% de docentes que concluíram o 

doutorado na própria universidade. Por outro lado, o Programa de Pós-Graduação da UFF 

recebe mais da metade dos seus professores da UFRJ, o que significa que a segunda 

efetivamente funciona como um centro de referência na formação da primeira. Apenas 4% 

dos seus docentes concluíram o doutorado na UNICAMP, enquanto 18% o fizeram em outras 

instituições brasileiras.  
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5 - Discussão 

A bibliografia que analisa o processo de institucionalização das ciências econômicas no 

Brasil indica que, no início da trajetória da disciplina no Brasil existia uma enorme presença 

de advogados e engenheiros trabalhando na área. No entanto, vimos que a presença de 

advogados não é, atualmente, relevante em nenhum dos programas de pós-graduação 

analisados nesta pesquisa. A razão para tanto está na diferença de temporalidade do nosso 

objeto. De acordo com Helena Sampaio (1991), até 1934 tivemos um modelo de formação 

calcada em profissões liberais marcas pela presença de médicos, advogados e engenheiros, em 

um momento em que a preocupação da formação era principalmente prática. O 

questionamento ao modelo de cátedra, vinculado à descentralização da universidade e a 

multiplicação de cursos trouxe o modelo de ensino, pesquisa e extensão para a formação 

acadêmica. Esta diversificação do ensino superior pode explicar a presença de docentes com 

formações em diferentes áreas dentre os extratos de programas de pós-graduação nota 6 e 7.  

Todavia, a menor concentração de docentes com formação em direito está mais 

propriamente ligada à mudança de paradigma de ciência econômica. Conforme vimos com 

Dezalay e Garth, a emergência da Escola de Chicago como centro de produção de 

conhecimento de elite em economia trouxe uma mudança de paradigma, associado a uma 

matematização excessiva da análise econômica. Conforme podemos ver através dos nossos 

dados, esta mudança de paradigma afastou os formados em ciências humanas e atraiu 

docentes formados em ciências exatas, como engenheiros e os matemáticos.  

Através dos dados analisados nesta dissertação percebemos que programas de todos os 

estratos tendem a ser pouco interdisciplinares. No entanto, aqueles que receberam nota 3 são 

os menos interdisciplinares dentre todos os demais. Esta baixa interdisciplinaridade pode ser 

explicada, em parte, pela menor quantidade de membros nos seus corpos docentes, em 

comparação com os mais bem avaliados.  

Sobre a internacionalização, assunto central neste trabalho, vemos que a tendência dos 

programas mais bem avaliados (nota 7 e 6) é internacionalizar conforme se aumenta o grau de 

formação. Os PPGEs nota 7 são os mais internacionalizados de todos, mas também 

apresentam uma internacionalização pouco variada, que se resume aos Estado Unidos e ao 

Reino Unido. Por outro lado, os PPGEs nota 6, embora menos internacionalizados, são mais 

diversificados e tem, em comparação, uma maior concentração de doutorados concluídos na 

Europa e no Reino Unido. Os PPGEs nota 3 não são internacionalizados.  

Altas taxas de endogenia de alguns programas de pós-graduação reforçam o argumento da 

reprodutividade rede. Isto é, os padrões de conexões entre indivíduos, legitimados por 
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concepções particulares de qualidade de formação acadêmica, facilitam a entrada de alunos de 

algumas instituições como docentes nos Programas de Pós-Graduação em que estudaram, mas 

não de outras. Altas taxas de endogenia ocorrem em programas vinculados a universidades 

privadas, mas principalmente em universidades públicas. Isso indica que os próprios 

concursos públicos, vistos como isonômicos, não afastam a tendência de alunos de algumas 

universidades ocuparem maciçamente alguns espaços que outros não ocupam.  Ao olharmos 

para a endogenia dos doutorados concluídos no Brasil percebemos que existe uma baixa 

permeabilidade de docentes vinculados a instituições externas àquela em que o programa está 

vinculado. Mesmo em casos de programas de pós-graduações com maior concentração de 

doutorados brasileiros do que estrangeiros, a entrada de alunos de outras instituições brasileira 

é excessivamente baixa. 

Ao trabalharmos com a USP, e com o trio UNICAMP-UFRJ-UFF, pudemos ver que 

algumas universidades funcionam como centro de formação interna de outras universidades. 

Todavia, a presença destes centros não é homogênea, mas particular a cada um dos PPGEs. 

Assim, a USP representa um centro de formação para a própria USP e, em menor grau, para a 

FGV-SP, mas também aparece formando o grupo de PPGEs nota 6. A UNICAMP aparece 

como centro de formação dela mesma, mas também como centro interno da UFRJ. A UFRJ é 

centro interno dela mesma e centro interno da UFF, que não é centro interno de formação de 

nenhum dos programas analisados.  

Precisamos considerar, ainda, a temporalidade da avaliação. O fato de o programa ter sido 

bem avaliado no presente não significa que ele o foi passado e vice versa. Alguns programas 

se consagraram, enquanto outros programas receberam apenas recentemente notas elevadas de 

acordo com o padrão CAPES. Os docentes averiguados se formaram em outros tempos, sob 

outra distribuição e notas. O que nós temos hoje é uma rede que se formou ao longo da 

própria história da área no Brasil. Esta rede reflete o passado, quando constatamos eu o 

padrão de doutoramento dos docentes vinculados aos PPGE nota 7 é de ida ao exterior para a 

conclusão integral desta etapa, sobretudo, nos Estados Unidos. Mas esta rede também reflete 

mudanças recentes. Vemos a emergência de uma formação calcada nas ciências exatas em 

oposição à presença de advogados no passado. Mas vemos também uma boa concentração de 

formados no Brasil em programas nota 6 que utilizam as redes como uma estratégia de 

consolidação da sua posição no campo
38

.  

                                                           
38

 Extraímos esta informação da alta taxa de formados dentro das próprias universidades ou dentro de outras 

universidades nota 6.  
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A análise de redes permite com que vejamos continuidades com a trajetória da disciplina, 

ao mesmo tempo em que apontamos as novas configurações no campo que se desenham. A 

análise de rede não se opõe as dinâmicas de poder que a constroem e mantém. Rastrear estas 

dinâmicas é importante para que possamos construir políticas científicas sobre bases concretas 

e construir no Brasil um polo de produção científica democrático, inclusivo para com as 

diferentes regiões do país, atento as problemáticas nacionais e de referência efetivamente 

internacional.  
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6 – Conclusão 

  

Esta dissertação foi escrita em um período de cortes de gastos da educação. No dia em 

que escrevo esta conclusão recebemos a notícia de mais um corte nas bolsas de pós-

graduação. Desta vez o corte foi em duas mil e setecentas bolsas de mestrado, doutorado e 

pós-doutorado dos programas que receberam duas vezes nota 3 na avaliação da CAPES e 

naqueles que caíram da nota 4 para a nota 3 . Ou seja, o retraimento da oferta de bolsas tem 

um impacto direto no nosso objeto de pesquisa. Esta é uma política de corte de recursos que 

utiliza os critérios CAPES para separar os programas que receberão em menor proporção.  

 Embora CAPES indique que a redução das bolsas ocorrerá em menor intensidade para 

aqueles pesquisadores localizados na Amazônia Legal, vimos que nenhum dos programas 

mais bem avaliados na área da Economia está localizado no Sul, Norte e Nordeste do país. 

Cortar recursos dos programas piores avaliados significa reduzir a verba para os programas de 

pós-graduação localizados nestas regiões, mas também impedir que estes se consolidem como 

centros nacionais de produção de conhecimento. A avaliação da ciência brasileira traz como 

problema político o questionamento sobre as suas consequências na produção de 

conhecimento nacional. Os programas mais bem avaliados são aqueles programas que mais 

dialogam com os Estados Unidos em termos de formação e publicação acadêmica, apesar 

diversidade na formação em instituições brasileiras ser baixa. A rede destes programas é 

relativamente fechada e endógena.  

Na ciência econômica, o seminário ministrado na USP sobre os Cinquenta Anos de 

Ciência Econômica no Brasil, alguns economistas foram claramente contrários à criação de 

novos centros de pesquisa na área. Para Darcy Carvalho “o doutorado deveria continuar como 

sempre foi há uns dez, quinze anos atrás, principalmente, feito no exterior” (LOUREIRO, 

1997 p.278).  Sérgio Werlang afirma que as “(...) correntes minoritárias devem permanecer 

como tais, minoritárias. Elas não devem ser majoritárias, esta é que é a diferença” 

(LOUREIRO, 1997, p.296). Vinte anos depois, caminhamos nesta direção. Se não quisermos 

que as “correntes minoritárias permaneçam como minoritárias”, e nem que o ensino em 

pesquisa passe a estar apenas ao alcance de quem tem recursos familiares para cursá-lo no 

exterior, devemos repensar os critérios de avaliação da área. E nesse contexto, fazer 

sociologia da ciência nunca foi tão importante.  

Nesta dissertação propormos uma análise da formação acadêmica do economista como 

critério de atribuição de prestígio e de poder através de um quadro analítico que abarca os 

componentes estruturais e simbólicos e locais e internacionais, sem contrapô-los. Para tanto, 
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partimos do pressuposto de que a ciência econômica funciona a partir de parâmetros 

internacionais e que a atribuição de prestígio aos programas de pós-graduação em economia 

passa pela inserção no circuito internacional hegemônico em posição periférica ao mesmo 

tempo em que, ao fazê-lo, funcionam como “intermediários estruturantes” dos parâmetros 

internacionais em contexto brasileiro.  

 Verificamos que a inserção internacional em posição periférica ocorre na formação 

dos docentes dos programas de pós-graduação em economia 7, quando se formam 

majoritariamente no exterior e, sobretudo, nos Estados Unidos e Reino Unido, mas também 

do incentivo à publicação em periódicos controlados por editores destas mesmas localidades. 

Vimos, ainda, que os critérios de área premiam a internacionalização, reforçando a posição 

destes centros internacionalizados como locais de formação de excelência. E que os 

programas mais internacionalizados (e, portanto, mais bem qualificados), foram concebidos 

na própria rede de internacionalização que foi responsável pela criação destes centros de 

formação. E, por sua vez, estes centros de formação foram também concebidos para 

exercerem um papel central na formação de outros centros de formação nacional, facilitando a 

replicação de conhecimentos adquiridos nos países centrais para os demais programas 

localizados em todo o território nacional.  

Assim, enquanto a internacionalização do docente é um elemento de dominação, 

imbuído de capital simbólico, esta internacionalização também permite a consolidação da 

rede dos PPGEs em torno dos estratos de qualidade da CAPES. Além disso, também vimos a 

importância da rede como critério de entrada nos centros de formação acadêmica em nível de 

pós-graduação quando verificamos os índices de endogenia e as tendências de algumas 

universidades (em particular do trio UFF-UNICAMP-UFRJ) em contratar uma grande 

quantidade de membros de outras universidades específicas.  

 Harold Bauder (2015) afirma que a narrativa dominante da migração acadêmica é 

aquela que defende que esta “expõe acadêmicos a novos contextos e impulsiona a produção 

do conhecimento econômico (p.1).” Após a análise dos dados sobre o olhar da bibliografia 

trabalhada nesta dissertação, percebemos que o estímulo à internacionalização promove: (1) a 

homogeneização da formação acadêmica em torno dos grandes centros; (2) a ausência de 

vínculos com países latino-americanos e em situações socioeconômicas similares às 

brasileiras; (3) o desestímulo a publicações em periódicos nacionais que pode resultar no 

desestímulo a existência de periódicos de qualidade brasileiros e a depreciação de pesquisas 

de interesse regional e pouca margem de publicação no exterior; (4) a inviabilidade dos 

programas de pós-graduações mais recentes receberem notas superiores, uma vez que estes 
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são compostos majoritariamente por docentes formados no Brasil. Assim, ratificamos o nosso 

argumento de que os critérios de qualidade cristalizam posições de poder historicamente 

adquiridas, que se sustenta em torno de redes de formação com os Estados Unidos e Reino 

Unido, sobretudo. Estes critérios inviabilizam que outros programas alcancem o status de 

qualidade ao invés de estimular o desenvolvimento de outros centros de qualidade internos.  

 Sugerimos que a área repense o estímulo á internacionalização em uma direção que 

vise à diversidade e o vínculo com países em situações socioeconômicas similares às 

brasileiras, em direção a uma ciência que procura a resolução de problemas nacionais, e não a 

manutenção de vínculos de dependência acadêmica. Sugerimos, ainda, que se repense o 

próprio peso da internacionalização como elemento de atribuição de qualidade na formação e 

publicação acadêmica, através de uma política que permita o desenvolvimento efetivo dos 

programas de pós-graduação mais recentes.  

 Esta pesquisa foi desenvolvida através dos dados extraídos dos currículos Lattes dos 

docentes dos professores de pós-graduação em economia, e esteve limitada à análise daqueles 

programas que receberam nota 7, 6 e 3. Além das limitações impostas pela plataforma Lattes, 

e pelo fato de não termos trabalhado com todos os docentes da área, apontamos também os 

limites de interpretação dos dados. Como não aplicamos entrevistas, não pudemos atribuir 

significados específicos aos vínculos demonstrados pelas redes sociais. Também não olhamos 

para vínculos profissionais não acadêmicos, que também podem funcionar como critério de 

atribuição de prestígio para os docentes dos PPGE. Estes são caminhos possíveis de 

desenvolvimento futuro desta pesquisa.  

Fazer ciência é repensar continuamente a prática científica, não pararemos por aqui.  
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ANEXO 

Posição Instituição Donatária Disciplinas e Áreas 

Temáticas 

Montante de U$ das 

Dotações 

1 Pontifícia 

Universidade 

Católica/ Rio de 

Janeiro (PUC/RJ) 

Economia, 

Demografia e Relações 

Internacionais 

2,658,331 

2 Fundação Carlos 

Chagas 

“Women’s Studies” e 

Educação 

2,300,331 

3 Universidade Federal 

de Viçosa/MG 

Economia Agrícola 2,261,479 

4 Centro Brasileiro de 

Análise e 

Planejamento 

(CEBRAP/SP) 

Economia, 

Demografia, 

Sociologia e Ciência 

Política 

2,216,003 

5 Fundação Getúlio 

Vargas/ RJ e SP 

Economia, 

Administração, 

Direito e 

Documentação 

Histórica 

2,133,867 

6 Universidade Federal 

do Ceará 

Economia Agrícola 2,006,076 

7 Universidade de 

Brasília 

Relações 

Internacionais e 

Antropologia  

1,914,919 

8 Sociedade Brasileira 

de Instrução/RJ 

Sociologia e Ciência 

Política 

1,622,126 

9 Instituto Universitário 

de Pesquisas do Rio de 

Janeiro (IUPERJ) 

Sociologia e Ciência 

Política 

1,487,434 

10  Associação Nacional 

de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências 

Sociais  

Sociologia, 

Antropologia e 

Ciência Política 

1,347,032 

11 Programa de Pós-

Graduação em 

Antropologia 

Social/Museu 

Nacional/ UFRJ 

Antropologia 1,336,381 

12 Centro de Estudos Relações Raciais 1,327,500 
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Afro-Asiáticos  

13 Centro de Estudos de 

Cultura 

Contemporânea  

Sociologia e Ciência 

Política 

1,211,081 

14 Associação Brasileira 

de Estudos 

Populacionais (ABEP) 

Demografia 1,020,083 

15 Pontifícia 

Universidade Católica 

de São Paulo 

Estudos Sociais 944,550 

16 Departamento de 

Ciência Política 

(DCP/UFMG) 

Ciência Política 928,766 

17 Instituto de Estudos 

Econômicos, Sociais e 

Políticos de São Paulo 

(IDESP) 

Ciência Política 905,086 

18 Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 

Ciência Política 750,562 

19 Associação Nacional 

de Pós-Graduação em 

Economia (ANPEC) 

Economia 717,296 

20 Governo do Estado de 

Minas Gerais 

(Departamento de 

Economia Agrícola e 

Estatística)  

Economia Agrícola 674,130 

21 Fundação Brasileira 

para o 

Desenvolvimento do 

Ensino de Ciências 

(FUNBEC) 

Educação 673,586 

22 Programa Integrado 

de Mestrado em 

Economia e Sociologia 

Economia e Sociologia 644,439 

23 Pontifícia 

Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul 

Sociologia Rural e 

Educação 

627,329 

24 Fundação José 

Bonifácio 

Ciências Sociais e 

Educação 

613,639 



150 
 

(Laboratório de 

Ciências Sociais) 

25 Museu Goeldi/Belém-

Pará 

Antropologia 521,293 

26 LASPAU/Programa 

de Bolsas para 

Estudos Étnicos e 

Raciais 

Estudos Étnicos 469,000 

27 PECLA Ciências Sociais e 

Direito 

441,901 

28 Centro 

Interdisciplinar de 

Estudos 

Contemporâneos/ 

CIEC/UFRJ 

Estudos Étnicos e 

Culturais  

401,330 

29 Núcleo de Estudos 

sobre Violência/USP 

Direitos Humanos 375,000 

30 Núcleo de Estudos 

sobre Ensino 

Superior/NUPES/USP 

Educação 361,000 

31 Universidade Estadual 

de 

Campinas/UNICAMP 

Antropologia 358,746 

32 Pós-Graduação em 

Relações 

Internacionais 

Relações 

Internacionais 

324,000 

33 Instituto Superior de 

Estudos de Religião 

(ISER)/RJ 

Ciências Sociais 292,000 

34 Núcleo de Altos 

Estudos Amazônicos 

Ciências Sociais 233,661 

Fonte: MICELI, Sergio. A Fundação Ford no Brasil, 1993. 

 


