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RESUMO 

 

 

VIEGAS, Maria Cristina L.C. Uma contribuição à crítica da universidade produtivista. 

2019. 221 f. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

Esta tese pretende abordar a ideologia produtivista fruto do neoliberalismo presente hoje no 

campo da pesquisa acadêmica, materializado nos Programas de Pós-Graduação – os PPGs. 

O marco teórico é o materialismo histórico-dialético marxista (MARX, 2003, 2005, 2013) e 

a filosofia da linguagem bakhtiniana (VOLÓSHINOV, 2009, BAKHTIN, 2013). O 

primeiro, ao fundar os pressupostos de uma crítica à economia política do sistema capitalista, 

vê a sociedade subsumida pelo capital que a tudo captura; a segunda considera a linguagem 

como fenômeno constituinte de todas as atividades humanas. A pesquisa, portanto, transita 

entre a sociologia e a filosofia da linguagem, já que essa permeia todas as esferas da vida 

social. Partindo do pressuposto de que o discurso está em toda a malha social e é construído 

historicamente, sendo formado e formador da ideologia, a pesquisa propõe a existência de 

uma economia discursiva no campo acadêmico brasileiro e pretende verificar, pela análise 

de documentos oficiais, a construção histórica dessa economia que prega o produtivismo 

acadêmico e seus efeitos, sendo a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – articuladora fundamental nesse processo e grande enunciadora desse 

discurso. Como o nascimento da pós-graduação brasileira é concomitante à fundação da 

CAPES, suas trajetórias históricas se entrelaçam e caminham a um rumo incerto nos dias 

atuais. Os principais documentos oficiais analisados (CAPES, 2001, 2011) atestam a 

construção histórico-discursiva no e para o campo acadêmico, e não sem ideologia (LÊNIN, 

2006), já que ela a própria palavra é um ato ideológico (VOLÓSHINOV, 2009) e possui 

materialidade pela via do enunciado (BAKHTIN, 2013). A pesquisa constata que o discurso 

produzido no e para o campo acadêmico brasileiro no âmbito das pós-graduação tem um 

forte componente hierárquico e se capilariza pelo sistema chegando aos corredores da 

universidade ganhando e produzindo efeitos de sentido vários. Os PPGs reproduzem esse 

discurso, trabalhando para um consentimento da lógica produtivista do capital aplicado à 

universidade. 

 

Palavras-chave: Produtivismo, CAPES, dialética, dialogismo, discurso. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

VIEGAS, Maria Cristina L.C. A contribution to the critique of productivist university. 

2019. 221 f. Thesis (Doutorado em Estudos de Linguagem) – Faculdade de Letras, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

Abstract: This thesis aims at approaching the productivist ideology resulting from the 

neoliberalism present today within the field of academic research, materialized in the 

Postgraduate Programs - the PPGs. The theoretical framework is based upon the marxist 

historical and dialectical materialism (MARX, 2003, 2005, 2013), and the bakhtinian 

philosophy of language (VOLÓSHINOV, 2009; BAKHTIN, 2013). The former, with regard 

to founding the assumptions of the political economy criticism in the capitalist system, which 

takes society subsumed under capital; the latter by considering language as a constituent 

phenomenon of all human activities. Research, therefore, moves between sociology and the 

philosophy of language, as language permeates all spheres of social life. Assuming that 

discourse is throughout the social fabric and is historically constructed, being formed and 

forming ideology, the research proposes the existence of a discursive economy in the 

Brazilian academic field and intends to verify, through the analysis of official documents, 

the historical construction of this economy which preaches academic productivism and its 

effects, being CAPES – Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate 

Education – the core organizer in charge of this process and great enunciator of this 

discourse. As the birth of Brazilian postgraduate education is concurrent with the foundation 

of CAPES, its historical trajectories intertwine and move toward an uncertain direction these 

days. The main official documents analyzed (CAPES, 2001, 2011) confirm the historical-

discursive construction in and for the academic field, and not without ideology (LENIN, 

2006), since the word itself is an ideological act (VOLÓSHINOV, 2009), and it has 

materiality through the utterance (BAKHTIN, 2013). The research finds that the discourse 

produced in and for the Brazilian academic field within the scope of postgraduation has a 

strong hierarchical component and is capillarized by the system, reaching the university, 

gaining and producing various meaning effects. The PPGs reproduce this discourse, working 

towards the consent of the productivist logic of capital applied to the university. 

 

Keywords: Productivism, CAPES, dialectics, dialogism, discourse.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

O cenário nacional em que esta pesquisa se encontra em curso – porque, ao contrário 

do que se apregoa nos moldes atuais, pesquisa é algo que demanda um período considerável 

– é um dos mais aterradores desde que se instalou a República. Intimidador de muitos 

projetos coletivos assim como de subjetividades, ameaçador de falas e de pensamentos. Por 

isso mesmo, um contexto em que a pesquisa acadêmica, mesmo andando em corda bamba, 

precisa se afirmar cotidianamente. 

Nossa pesquisa teve seu início em 2011 no mestrado em Administração pela 

Universidade Federal Fluminense, restringindo-se, à época, a essa área de conhecimento. 

Porém, no processo de escrita da dissertação, defendida em 2013 – ano do junho das 

passeatas históricas – percebemos que o assunto “ideologia” ficou tão forte e visível que 

motivou a abertura do campo. Com a ideologia, a premente necessidade de estudar a 

linguagem e, com essa, os processos discursivos presentes no extenso campo da pesquisa 

acadêmica, independentemente de sua área de concentração.    

Concomitante à reta final do mestrado em Administração em fins de 2012, a primeira 

formação em Psicanálise e o início da atividade como psicanalista em 2014 só fizeram 

aumentar o interesse em estudar ideologia no âmbito acadêmico, pelo qual, aliás, há um 

grande afeto. No final das contas, a escuta clínica do sujeito supostamente isolado numa 

sessão de análise acabou colocando a céu aberto – termo de Lacan para descrever o 

inconsciente na psicose – as construções ideológicas que se veem massivas em sociedade. 

Esse sujeito dividido no qual a psicanálise esbarra, esse tal de sujeito do inconsciente, não 

vive isolado ou sem contato com outros, pelo contrário: é um sujeito que vive e partilha 

socialmente suas experiências, essas que são construídas não a partir de ideias que brotam 

do nada, mas da vida materialmente ativa, que vai desde participar da vida política e do 

trabalho até conversas informais com amigos.  

Chegando em 2016, ano que mostrou um Brasil politicamente sombrio, no qual havia 

uma recusa – seria inconsciente? – ao reconhecimento de sua estrutura apodrecida, 

instaurou-se um processo de caça às bruxas já conhecido historicamente para nós – algo que 

tira da sociedade sua própria responsabilidade pelo estado das coisas – e que culminou com 

a deposição, até as datas das sessões plenárias do Congresso Nacional e do Senado Federal 
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sem a comprovação efetiva do dolo, da primeira mulher presidenta da república da história 

brasileira. Um período em que se conseguiu ver quase a olho nu o que será discutido ao 

longo dessas linhas: a ideologia tal como ela se apresenta, como é produzida, como se 

reproduz, o que produz de efeitos de sentidos, muitas vezes aparentemente antagônicos sem 

o ser, desde os altos estratos das superestruturas até o dia a dia das pessoas, numa dança 

dialético-dialógica. Mais especificamente, veremos como a ideologia – aqui neste trabalho 

de cunho claramente marxista-leninista-bakhtiniano – nasce e se expande no campo 

acadêmico como norteadora da agenda e do modus operandi da pesquisa na universidade 

brasileira.  

Entramos em 2019 com um dos piores cenários sócio-político-econômicos vistos no 

Brasil em largos anos, cenários esses amparando e amparados em um contexto discursivo 

igualmente retrógrado e que faz parecer, muitas vezes, que se voltou aos tempos coloniais. 

Um Brasil que tentava avançar, mesmo com todas as ressalvas, foi derrubado pela escolha 

de modelos anacrônicos ao que se estava vivendo até então. 

Mas que ninguém se engane: esse é o movimento do sistema capitalista. O grande 

capital não se contenta em ganhar, quer expropriar, saquear e extinguir tudo o que ameace 

seu espectro de alcance. Quando países periféricos ganham uma certa autonomia, isso é um 

sinal vermelho para os centros de decisão mundiais, que veem ameaçada sua hegemonia. 

Junto a isso, as próprias crises que são intrínsecas a esse modo de produção – das quais o 

caos imobiliário dos Estados Unidos em 2008 foi o grande alarme – demandam que haja um 

ajuste de mercados produtores – não podemos deixar de citar a corrida até o momento bem 

sucedida da China pela hegemonia mundial – e isso provoca um solavanco de grandes 

proporções para que seja possível desligar as sirenes de aviso de perigo para o grande capital. 

Parar esse trem e mudar a rota exige que cada país faça seu dever de casa para ajustar 

o sistema; países centrais e periféricos são convocados pelo capital a fazer ajustes 

administrativos, fiscais, econômicos, trabalhistas, num movimento em que já se sabe quem 

sai perdendo. Um grande centro de decisão como o Banco Mundial vem fazendo esse papel 

de baixar diretrizes para países nos quais o Brasil está incluído.      

Mas não é nenhum segredo que o Estado brasileiro, ao longo de seus governos, 

progressistas ou não, tem se ajustado cada vez mais ao capitalismo mundial, com muito mais 

rapidez a partir da segunda metade do século XX  e tem cumprido a orientação internacional 

de priorizar a economia, lutar contra as crises e, com isso, sofisticar cada vez mais a sua 

administração doméstica com as diversas reformas e seguir o protocolo mundial pela 

importação dos mais variados modelos, recursos e métodos – a Reforma do Estado de 1995 
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é um grande exemplo disso, assim como as atuais Reformas Trabalhista e da Previdência em 

curso nesse momento. Essa prática, ao longo de nossa formação social de país colonizado – 

o que passa diretamente pelo âmbito de uma construção discursiva em nível macro no qual 

a mídia tem um papel preponderante – induziu a se valorizar sempre o que é exógeno à 

cultura nacional, criando a ilusão de não sermos capazes de criar, de inovar sem que algo 

estrangeiro contribua quando há tal sucesso. Esse é exatamente um dos efeitos deletérios da 

mundialização, já apregoado por Marx no Manifesto Comunista: 

 

A burguesia, por meio de sua exploração do mercado mundial, deu um 

caráter cosmopolita para a produção e o consumo em todos os países [...]. 

As indústrias nacionais antigas foram destruídas e seguem sendo destruídas 

dia após dia. Elas são desalojadas por novas indústrias, cuja introdução 

torna-se questão de vida e morte para todas as nações civilizadas; por 

indústrias que não mais trabalham com matéria-prima nacional, mas 

extraída de zonas remotas [...]. As criações intelectuais de nações 

individuais tornam-se propriedade comum... (MARX, 1999, p. 15). 

 

Essa mundialização não traz benefícios a todos, como se pode ver. Em nome do real 

desenvolvimento de um pequeno grupo – países centrais, desenvolvidos, do Primeiro 

Mundo, seja qual for a nomenclatura usada –, o restante subsiste como mercado, com sua 

população em maioria subempregada, sem acesso à dignidade básica de saúde, alimentação 

e moradia nem pleno direito à educação. O sistema não foi feito para todos ganharem algo, 

mas para poucos ganharem tudo, expondo a ferida da desigualdade de forma escandalosa: 

“A diferença de crescimento econômico, capacidade tecnológica e condições sociais entre 

as zonas do mundo aumentam e criam um hiato ainda maior entre as nações” (LAMPERT, 

2007, p. 13). O modo de produção dá o tom de quem vai ganhar e de quem vai perder e 

determina quem vai comandar e quem vai obedecer, engendrando relações que colocam cada 

um em seu lugar (MARX, 2003). 

O que foi descrito acima nos remete ao que Löwy (1998) afirma sobre a teoria do 

desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky, construída ao longo de sua obra, 

perpassando os títulos 1905 (2006), A revolução permanente (1985) e A história de 

Revolução Russa (1977) e, segundo a qual, é um dado concreto que estágios diferentes e 

aparentemente paradoxais de desenvolvimento coexistam em um mesmo território, 

articulados a amalgamados, que o autor resume da seguinte forma:  

 

As leis da História nada têm em comum com os sistemas pedantescos. A 

desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processus histórico, 

evidencia-se com maior vigor e complexidade no destino dos países 

atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-
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se na contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da 

desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, por falta de denominação 

apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, que 

significa aproximação das diversas etapas, combinação de fases 

diferenciadas, amálgama das formas arcaicas com as mais modernas 

(TROTSKY, 1977, p. 25, grifos do autor). 

 

Esse é exatamente o caso do Brasil, país de proporções continentais que abriga em si 

contradições também diretamente proporcionais ao seu tamanho e modelo de colonização, 

sob o qual atraso social, fome e desenvolvimento tecnológico, por exemplo, convivem e se 

retroalimentam. Um país que saltou etapas durante todo seu desenvolvimento para se 

adequar às exigências internacionais, onde a contradição expressa nas condições sociais e a 

grande diversidade cultural dificultam as tentativas governamentais locais de 

homogeneização de políticas públicas que atendam a um território tão extenso e desigual, 

mas que passam a ser facilitadas a partir do momento em que a chancela internacional entra 

em cena: o que é bom para os países estrangeiros é bom para o Brasil, frase que resume a 

mentalidade da qual ainda não conseguimos nos desvencilhar.  

Como os saltos dos países em desenvolvimento são dados às chicotadas, um desses 

chicotes das necessidades externas do qual fala Trotsky e que tem sido utilizado com sucesso 

são os documentos emitidos por instituições internacionais para o bem comum, seja lá o que 

isso queira dizer; são recomendações escritas por países desenvolvidos sobre como os outros 

devem agir ou se comportar. No campo da educação temos exemplos, como a Declaração 

de Bolonha (1999), documento que emitiu diretrizes para cooperação e avaliação da 

Educação Superior em toda a Europa – o  qual, à primeira vista nada teria ver com os destinos 

educacionais dos trópicos, mas do qual a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) se faz um repetidora – e La enseñanza superior: las lecciones 

derivadas de la experiencia, documento emitido pelo Banco Mundial (1995) com 

recomendações o para o Ensino superior da América Latina e Caribe.  

Sobre essa questão, vemos na pesquisa empreendida por Leher (1999) o papel central 

dessa instituição monetária como gestora para países de América Latina e Caribe no sentido 

de ajustar esses territórios aos intentos do capitalismo mundial como coadjuvantes nas 

decisões sobre a educação em nível global. Nesses países, que sofrem diretamente os efeitos 

negativos do processo da dita mundialização, “o campo de batalha é pelo controle da mente 

do pequeno grupo de intelectuais, dos educados e dos semieducados. A estratégia é conseguir 

a dominação através dos processos educacionais” (LEHER, 1999, p. 20).           
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Foi na gestão de R. S. McNamara no Banco Mundial, entre 1968 e 1981, que a 

instituição mudou o rumo: deixou gradativamente de gerir assuntos de política de 

substituição de importações e deslocou sua atividade prioritariamente para a educação. 

Numa época de franco avanço da mundialização, “processo apresentado como inexorável e 

irresistível, contra o qual nada é possível fazer, a não ser se adaptar, mesmo às custas de 

exponencial desemprego, privatizações selvagens, crise cambial, aumento da taxa de juros e 

destruição dos direitos do trabalho” (LEHER, 1999, p. 24), criam-se as condições para que 

os ajustes necessários ao capital sejam feitos. Nada de estranho, haja visto que essa mesma 

instituição também publicou o Documento 319 em 1996 (BANCO MUNDIAL, 1996) com 

recomendações e diretrizes para o Poder Judiciário abaixo da linha do Equador. 

A educação passa, assim, a ser vista também como capital e, nessa condição, “tornou-

se assunto de managers e não mais de educadores” (LEHER, 1999, p. 25, grifo do autor). 

Não há dúvida de que a universidade seria profundamente afetada por isso. O neoliberalismo 

expôs todos os tentáculos a fim de não deixar de fora campo algum da administração dos 

países periféricos e, “nesta nova era do capitalismo, o principal capital é o capital intelectual” 

(LEHER, 1999, p. 25). O ensino, portanto, não escapou a essa lógica capitalista do 

conhecimento, na qual instâncias como o FMI – Fundo Monetário Internacional – entraram 

de cabeça para financiar e endividar ainda mais os países pobres pela educação.  

Especificamente para o ensino superior, o documento La enseñanza superior: las 

lecciones derivadas de la experiencia (BANCO MUNDIAL, 1995) define diretrizes como a 

supressão da indissociabilidade entre ensino e pesquisa e a redefinição da autonomia 

universitária “que signifique o afastamento do Estado da vida da instituição” (LEHER, 1999, 

p. 28). Ou seja: o ensino superior entra oficialmente como ferramenta da mão nada invisível 

do mercado. 

E é justamente aí onde se vê fortemente a ideologia: quando se trabalha 

incessantemente para construir um discurso que naturalize o que, na verdade, é construído 

meticulosamente. Frases que Leher (1999) destaca de um entrevista do então Ministro da 

Educação Paulo Renato de Souza para a revista Exame, em junho de 19901,  pérolas como 

“é preciso romper este esquema” – que lembra “tem que estancar a sangria”, frase que ficou 

famosa no pré-impeachment de 2016 – e “os governos que mantêm ensino superior gratuito 

estão subsidiando as pessoas erradas”, ou a “terceirização das universidades, como fez a 

Coréia, faz mais sentido do ponto de vista econômico”, dão exatamente o tom da ideologia 

 
1 E que poderiam ter sido ditas em 2019, pelo atual Ministro da Educação. 
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à qual está subordinada historicamente a educação superior brasileira, que transformou sua 

produção científica em mercadoria de baixo custo. Nesse sentido, não há como falar em 

ideologia sem mencionar cultura e hegemonia ou estudar sobre elas sem passar pelo 

fenômeno que caracteriza a linguagem, já que Volóshinov (2009) nos ensina ser a própria 

palavra de natureza ideológica.  

Assim sendo, o tema desta pesquisa é a ideologia do produtivismo acadêmico 

presente em documentos produzidos pela CAPES sobre os Programas de Pós-graduação 

(PPGs) brasileiros, partindo da premissa de que essa ideologia é produzida e circula dentro 

do campo em um modo particular que vamos propor e denominar de economia discursiva, 

fazendo uma analogia ao modo de produção e circulação descritos na Economia Política em 

Marx. Para tal, ancoramo-nos no materialismo histórico-dialético marxista (MARX, 2003, 

2005, 2013) e na filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin (VOLÓSHINOV, 2009, 

BAKHTIN, 2013). 

Esse trabalho analisa principalmente em documentos oficiais da CAPES para discutir 

seu papel histórico na construção e capilarização de um discurso específico para o campo 

científico brasileiro. Contudo, antes da análise do corpus propriamente dito, trataremos no 

capítulo 1 do referencial teórico e questões de método, no qual se explicita a visão teórico-

metodológica que embasa esta tese: aqui se amparam e dialogam a sociologia marxista e a 

filosofia da linguagem bakhtiniana, dialética marxista e dialogismo bakhtiniano se 

encontram, discutem seus pontos comuns e suas diferenças.  

O capítulo 2 diz respeito ao que mencionamos há pouco e vamos chamar ao longo da 

tese de economia discursiva, tendo seus pressupostos na economia política marxista; 

propomos que o discurso é produzido e circula na sociedade nos moldes da produção e 

circulação da mercadoria assim descritos em O capital (MARX, 2013), fazendo mesmo uma 

analogia entre enunciado e mercadoria, sendo esses dois frutos do trabalho socialmente 

produzido. O enunciado seria a unidade da economia discursiva.  

O pequeno capítulo que se segue aborda a metodologia utilizada explicita o caminho 

de nossa pesquisa, seus processos e dificuldades. 

Entrando propriamente no corpus da pesquisa, teremos, no capítulo 4, a análise do 

livro comemorativo CAPES, 50 anos, publicado em modo digital pela instituição em 2001, 

no qual se faz uma espécie de linha do tempo e se vale de dados coletados em entrevistas 

com ex-diretores e ex-presidentes. Foi o material de maior volume analisado em nossa 

pesquisa. 
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Teremos como fonte no capítulo 5 a revista comemorativa CAPES 60 Anos, 

publicada também em formato digital em 2011 e que pretende fazer um balanço das 

conquistas da instituição até aquela data.  

O último capítulo dará destaque à chamada assimetria regional entre os PPGs 

brasileiros, suas questões nevrálgicas e dificuldades, e também analisará os relatórios de 

acompanhamento do PNPG 2011-2020 e da Agenda Nacional de Pesquisa, totalizando 

quatro documentos que serão analisados em subseções específicas.  

Como dissemos, nossos referenciais estarão no próprio Marx e em coexistência com 

a Filosofia da Linguagem empreendida pelo círculo de Bakhtin (VOLÓSHINOV, 2009, 

BAKHTIN, 2011, 2013). Os dois têm em comum a atividade humana como central, seja 

pelo trabalho como pela linguagem, pois um não se realiza sem o outro e esses se constituem 

os dois pilares da construção ideológica de qualquer sociedade.  

Dito isso, entendemos que a CAPES vem atuando historicamente como instrumento 

direto das diretrizes mundiais e do Estado brasileiro para a pós-graduação brasileira, 

(VIEGAS, 2013), conclusão principal da etapa de nossa pesquisa realizada no mestrado. 

Assim, empreenderemos uma análise e verificação de como essa instituição pública tem 

atuado no processo de construção de um discurso ideologicamente determinado que é 

produzido para e pelo campo científico e que reforça nossa proposta da formação de uma 

economia discursiva também específica para esse campo da atividade humana, assim como 

a disseminação desse discurso pelo sistema universitário. 

Ao longo de nossa história intelectual, temos interiorizado o discurso massivo de 

supervalorização do conhecimento ‘estrangeiro’ em detrimento de nossa própria produção 

científica; tem-se a impressão de que os conhecimentos produzidos domesticamente sempre 

estão atrás das tendências internacionais. Todo esse descompasso é fruto das relações que 

permeiam a sociedade como um todo, relações essas em que a base estrutural (leia-se 

econômica) afeta e é igualmente afetada pelas regras do político, do social, da produção e da 

reprodução do conhecimento e, com isso, afeta a sociedade em seus diferentes aspectos, por 

mais sutis ou obscuros que se apresentem, e isso se faz no nível do discurso (BAKHTIN, 

2011), seja ele vindo de uma instância superior ou oficial ou produzido no cotidiano, também 

sutil e que faz toda essa malha social discursiva diversa e divergente parecer homogênea a 

olho nu. É a ideologia, impressa indelevelmente na palavra.   

Havendo esse componente histórico, social, político e econômico, torna-se 

impossível, portanto, concordar com a significação única da palavra. A atividade linguageira 

é, de acordo com Volóshinov (2009), um campo de luta, uma arena na qual o consenso não 
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tem nada de natural ou espontâneo. Essa ausência de consenso é algo tão presente que 

Gramsci (1982) aponta que há necessidade de sua construção em nível superestrutural, o que 

é, por excelência, papel e lugar da ideologia que, no caso dos países periféricos, é imposta a 

chicotadas. “O discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma 

os significados do mundo de posições diversas nas relações de poder”, e essas práticas 

discursivas “recorrem a convenções que naturalizam relações de poder e ideologias 

particulares” (GRAMSCI, 1982, p. 94). Esse raciocínio faz uma analogia à reflexão de 

Eagleton2 (1996) sobre os processos sociais de racionalização, naturalização e 

universalização dos componentes ideológicos, pois esses ocorrem propriamente por meio da 

prática discursiva em realidades concretas que configuram o próprio cotidiano social. 

Então, o nosso campo de atividade linguageira é o campo da pesquisa científica 

brasileira: a pós-graduação das universidades, que têm uma política norteadora específica 

que se presentifica nos dois principais financiadores públicos da pesquisa acadêmica 

nacional: a CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Pesquisa do Ensino 

superior – e o CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Esse último, embora citado diversas vezes, não será o foco desse texto, restringindo-se à 

CAPES, trabalho que vem sendo desenvolvido desde o Mestrado em Administração 

(VIEGAS, 2013).  

No que diz respeito à universidade, a sociedade capitalista brasileira possui um 

discurso hegemônico historicamente construído no e para o campo acadêmico. É um texto 

específico desse campo de atividade, produzido, alimentado, circulado com o auxílio do 

Estado, que regulamenta todo esse processo: a CAPES, agência encarregada de fazer circular 

essa fala da alta produtividade que dá as caras no cotidiano da academia, faz o manejo de 

um discurso regulador com uma lógica específica atuante diretamente no modus operandi 

da pós-graduação e que a vê como um mercado produtor de conhecimento.  

A questão contundente que aqui se coloca diz respeito à avaliação e ao 

monitoramento da produtividade, que é, ao mesmo tempo, criador e fruto desse discurso 

regulador e não é uma novidade no campo da pesquisa acadêmica, assim como o sistema de 

ranqueamento das publicações em revistas indexadas pelos Programas de Pós-graduação – 

os PPGs. A CAPES, uma das vozes do Estado nesse discurso – a mais poderosa ao lado do 

 
2 2 Eagleton (1997) fala de três estágios pelos quais passa a ideologia em seu processo de construção e 

sedimentação na sociedade: a) racionalização, que tem uma função epistemológica, de construção de saberes 

a partir de desejos sociais; b) naturalização, que envolve a incorporação dos conceitos a fim de legitimá-los; e 

c) universalização, na qual a incorporação desses saberes se espalha discursivamente na vida social.   
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CNPq – vem trabalhando para que a pós-graduação brasileira seja alçada à excelência. 

Criadas nos idos da década da 1950, as duas agências de fomento à pesquisa compõem o 

braço governamental que visa garantir que a produção científica permaneça nos moldes 

internacionais (VIEGAS, 2013). Elas têm sido as principais artérias que bombeiam e nutrem 

os conteúdos ideológicos para o sistema capilarizado da produção cientifica no qual estão 

inseridos os PPGs brasileiros. 

E como palavra é, para o Círculo de Bakhtin (VOLÓSHINOV, 2009), signo 

ideológico por excelência, não encerrando, portanto, um significado único, inserimos no 

contexto dessa discussão a palavra corredores, que aparece aqui carregada de polissemia:  

ela se refere tanto aos locais de circulação do prédio acadêmico quanto aos próprios 

acadêmicos que internalizaram e fazem circular essa fala de “precisamos pontuar o Programa 

na CAPES”, praticamente se tratando de uma espécie de atletismo acadêmico com suas 

várias modalidades de competição que compõem o modelo do produtivismo. 

Nesse sentido, é no campo político, no sentido superestrutural, que o poderio 

econômico se mostra de maneira clara, regulamentando o que vimos Leher (1999) 

denominar de capital educacional-científico, orientando, definindo temas, nomeando 

pesquisadores, tomando uma série de decisões no âmbito da pesquisa que tiraram há muito 

da ciência alguma possível liberdade, conforme a crítica feita por Mota (2011, p. 216): 

 

Claro que o processo de colonização das consciências não é mecânico e 

tão esquemático, mas não restam dúvidas de que um amplo conjunto de 

pesquisadores ... funciona como uma imensa superestrutura fornecedora de 

diagnósticos para investidores ... ou seja, esses pesquisadores constituem 

uma vanguarda do capitalismo monopolista...  

 

Essa colonização do pensamento joga seus efeitos deletérios na pesquisa acadêmica, 

levando a um paradoxo, que é seu engessamento concomitante à sua fragmentação: cada vez 

mais os projetos de pesquisa precisam ser fatiados para tornar áreas mais passíveis de 

investimento que outras, por exemplo. A conhecida divisão social do trabalho entre fazer e 

pensar vai se configurando na academia em uma subdivisão social desse pensar, à medida 

em que determinados temas de pesquisa se tornam mais importantes do que outros, não pelo 

seu conteúdo social, mas simplesmente porque estão todos falando sobre determinado tema, 

o que, muitas vezes, tem como uma das consequências o enfraquecimento teórico da 

pesquisa ou uma insuficiência de dados, dando a impressão ao leitor daquele trabalho de que 

no corpus da pesquisa falta algo, mas não houve tempo para mais do que isso. Afinal, prazo 

se esgota e é curto.  
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Portanto, podemos perceber como a divisão social do trabalho no capitalismo 

compartimentou o conhecimento, fragmentou o pensamento e estabeleceu uma inimizade 

entre teoria e prática, o que, aliás, foi veementemente rejeitado por Marx e levou a uma era 

de especialização às últimas consequências, na qual os diversos campos teóricos tendem a 

cessar o diálogo e acabam por se esvaziar e ficar voltados para si mesmos, culminando em 

um resultado final em que o conhecimento passa a ser mera mercadoria:  

 

A conduta meramente atomística dos homens em seu processo de produção 

social e, portanto, a figura reificada de suas próprias condições de 

produção, que é independente de seu controle e de sua ação consciente 

individual, se manifesta inicialmente no fato de que seus produtos de 

trabalho assumem em geral a forma mercadoria (MARX, 2011, p. 217). 

 

 

O Brasil é um país periférico por nascimento e sempre sofreu as exigências de se 

adequar a modelos internacionais, o que não foi diferente com a construção de nossos 

modelos educacionais e do ensino superior e pós-graduação. Principalmente a partir da 

década de 1950 com a criação dessas agências financiadoras e alavancado nos idos de 1970 

com o aprimoramento do sistema de avaliação da CAPES, a pós-graduação passou a ser alvo 

de um nível de exigências e protocolos a seguir muito mais elevado no cenário dessa 

internacionalização – fundamental para adaptar o país ao contexto mundial. Instala-se aí, 

oficialmente, pelas mãos do Estado, o chão de fábrica da área da pesquisa acadêmica, aquele 

que tem como prerrogativa responder satisfatoriamente às demandas dos gerentes-

coordenadores que, por sua vez, devem uma resposta às agências de fomento com um 

sistema de avaliação que encaixota sua valorização e crescimento profissional.  

No Brasil, o termo autonomia universitária tem gerado efeitos de sentido muito 

diferentes ao longo da queda de braço entre conhecimento científico e capital; pode-se dizer 

que é algo que ainda permanece no imaginário acadêmico, mas que, na prática, está com 

limites cada vez mais estreitos e cada vez mais se tornando uma falácia. Estabelecido após 

quase cinquenta anos, o modelo de universidade brasileira a que nos referimos tem sofrido 

intramuros a tensão entre a conhecida indissociabilidade entre ensino e pesquisa e os fatores 

temporal, econômico e político para quem se aventura na carreira universitária. A limitação 

do tempo para dedicação à pesquisa, que é determinada pelo sistema, e a questão do 

financiamento entram, aí, como elementos norteadores de uma agenda que prima pela 

quantidade de publicações. Nesse sentido, os cursos de mestrado saem em desvantagem: 

com o prazo de dois anos entre a estaca inicial no terreno e a defesa, eles acabaram por se 

tornar uma fábrica de artigos científicos em que o volume de publicações é inversamente 
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(poderia ser perversamente) proporcional à qualidade que se espera de uma pesquisa 

científica (VIEGAS, 2013). O quanto e o que se deve ou não pesquisar entram como 

elementos que se chocam com o princípio da liberdade científica e, com isso, a universidade 

se firma cada vez mais como engrenagem do modo de produção e reprodução de proletários 

do conhecimento: “O proletário não é simplesmente explorado, ele é aquele que foi 

despojado de sua função de saber” (LACAN, 1997, 140). 

Dito isso, terminamos por formular a seguinte hipótese a ser respaldada pela matriz 

teórica deste trabalho: existe um discurso específico do campo científico brasileiro que é 

produzido e que se faz circular sob a forma de enunciados também específicos, gerando um 

modo de produção e circulação econômicas na esteira discursiva desse campo – o que 

denominaremos aqui como economia discursiva. O conteúdo discursivo é ideologicamente 

determinado e tem por finalidade fazer valer uma obrigatoriedade consentida de alta e 

constante produtividade acadêmica para se adequar ao sistema de avaliação e qualificação 

de PPGs e docentes de acordo com as normas do Estado para o campo que é 

institucionalizado pela CAPES,  o que desloca o trabalho coletivo acadêmico da esfera da 

produtividade para a do produtivismo, esse último portador de um conteúdo ideológico que 

exalta a quantidade da produção científica em publicações indexadas em detrimento, por 

tantas vezes, de sua qualidade. 

Portanto, o objetivo principal neste trabalho é analisar e demonstrar a ideologia 

produtivista embutida no discurso produzido em documentos oficiais da CAPES para, assim, 

demonstrar o funcionamento de uma economia discursiva no campo acadêmico a partir da 

combinação entre o método sociológico de Marx e a análise do discurso bakhtiniana: aqui, 

marxismo e filosofia da linguagem desembocam no que Volóshinov (1981) denominou 

Sociologia do Discurso.  

Pretendemos, ainda, identificar as nuances e marcas desse discurso da necessidade 

de uma universidade altamente produtiva em seu sentido dialético-dialógico e que tem sua 

origem no poder político-econômico do capital representado na e pela CAPES como agência 

estatal reguladora do campo. Isso nos auxiliará a compreender, assim, a produção e a 

circulação dessa ideologia cotidiana na universidade, que se materializa no funcionamento 

de uma economia discursiva própria do campo acadêmico que passa pela exigência de 

produtos para esse mercado – artigos, projetos de pesquisa, dissertações e teses –  assim 

como o ranqueamento da produção dos PPGs, normalizando na academia o discurso do 

produtivismo e da alta performance de docentes e discentes.  
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            O capítulo a seguir tratará do referencial teórico-metodológico que norteará esse 

trabalho. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO, QUESTÕES DE MÉTODO  

 

 

A filosofia da linguagem de base marxista, campo de estudos sobre o qual se 

debruçaram Bakhtin e seu Círculo, permeará este texto como um todo. Pretendemos 

aprofundar o marxismo presente no círculo, pois, apesar de haver uma espécie conhecimento 

tácito no campo acerca dessa presença, pouco se fala sobre que pontos do materialismo 

histórico-dialético o círculo realmente toca.  

Apesar de ser consenso entre os estudiosos do Círculo de Bakhtin a relação de sua 

teoria com o marxismo – sendo seu ícone a obra do Círculo Marxismo e Filosofia de 

Linguagem – pouco se remete à base em Marx nos textos sobre a obra, conceitos e método 

de Bakhtin. A que marxismo estamos nos referindo? Em que marxismo Bakhtin apoia sua 

filosofia? Essas perguntas nos levam a investigar que categorias do pensamento marxista 

estão presentes nos estudos de linguagem bakhtinianos. Cabe aqui, portanto, uma pequena 

introdução ao método marxista, para deixar claras as bases em que se apoia a filosofia da 

linguagem proposta pelo Círculo russo. 

O método que Marx desenvolve para analisar a sociedade capitalista aparece desde 

cedo em sua obra; sua luta prática nunca esteve dissociada das suas formulações teóricas, 

principalmente após conhecer Engels, filho de um rico industrial que apresentou ao filósofo 

alemão o cotidiano dos trabalhadores fabris abrindo para sempre seu espectro de visão e que 

viria a ser seu parceiro de vida e escrita.  

 

O método de Marx não resulta de operações repentinas, de intuições 

geniais ou de inspirações iluminadas. Antes, é o produto de uma longa 

elaboração teórico-científica, amadurecida no curso de sucessivas 

aproximações ao seu objeto (NETTO, 2011, p. 28).  
 

Poderíamos, primeiramente, apontar para o que se constitui um método: este seria a 

explicitação da teoria – o método de análise da realidade, circunscrito numa cosmovisão 

específica. Em segundo lugar, todo método de análise demanda um trabalho de 
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operacionalização dos conceitos que, tanto em sua unidade como em suas especificidades – 

seus princípios e categorias – são historicamente transitórios, porque  

 

os mesmos homens que estabeleceram as relações sociais de acordo com a 

sua produtividade material produzem, também, os princípios, as ideias, as 

categorias de acordo com suas relações sociais. Assim, essas ideias são tão 

pouco eternas quanto as relações que exprimem (MARX, 2009, p. 126). 

 

Podemos afirmar que o método chamado materialismo histórico-dialético (este 

último termo herdado de Hegel), fundado por Marx e Engels, está baseado em dois princípios 

gerais: o primeiro diz que a “a conexão universal dos fenômenos é a lei geral do mundo 

material”, tendo a história como construção fundamental para a compreensão do segundo 

princípio, que é o “desenvolvimento como unidade dos contrários” (KRAPÍVINE, 1986, p. 

136 e 142). Materialista porque  

 

são os homens que, desenvolvendo sua produção material e suas relações 

materiais, transformam, com a realidade que lhes é própria, seu 

pensamento e também os produtos do seu pensamento. Não é a consciência 

que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência (MARX 

e ENGELS, 2008, p. 19-20). 

 

 

O método marxista é de natureza sociológica e faz uma crítica contundente ao modo 

de produção capitalista à medida que descreve os meandros da sociedade desde seus 

fundamentos, de sua existência concreta, localizada historicamente, levando em 

consideração suas contradições inerentes. A realidade descrita por Marx não é homogênea, 

muito menos estática. Apesar de se referir quase o tempo todo ao sistema, este não é coeso; 

pelo contrário: é caótico e movido pelos solavancos da história. 

Marx esclarece e reforça a orientação do seu método no Prefácio da Contribuição à 

Crítica da Economia Política:  

 

Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de 

produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento 

das forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção 

constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual 

se eleva uma superestrutura política e jurídica e à qual correspondem 

determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida 

material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual 

em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu 

ser social que, inversamente, determina a sua consciência (MARX, 2003, 

p. 5). 

 

Netto (2011) nos fala com clareza sobre o método de Marx: 
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Como bom materialista, Marx distingue claramente o que é da ordem da 

realidade, do objeto, do que é da ordem do pensamento (o conhecimento 

operado pelo sujeito): começa-se “pelo real e pelo concreto”, que aparecem 

como dados; pela análise um e outro elementos são abstraídos e, 

progressivamente, com o avanço da análise, chega-se a conceitos e 

abstrações que remetem a determinações mais simples (2011, p. 43). 

 

Também para Mészáros, Marx não parte da análise de uma realidade dada ou pronta, 

mas construída historicamente e, por isso, ativa, complexa e contraditória, com 

determinações “objetivas materialmente identificáveis”, ao invés de “ignorá-las ou 

idealisticamente atribuir a elas poderes místicos em um mundo irreal” (MÉSZÁROS, 2011, 

p. 213-214).  

Neste sentido, não podemos deixar aqui de nos apropriar do conceito gramsciano de 

filosofia da práxis, que “no puede dejar de presentarse inicialmente con una actitud 

polémica y crítica, como superación del modo de pensar precedente y del pensamiento 

concreto existente (o del mundo cultural existente)”3, o que não se tem como fazer sem dar 

primazia à linguagem, porque a filosofia está “en el lenguaje mismo, que es un conjunto de 

nociones y de conceptos determinados y no sólo de palabras gramaticalmente vacías de 

contenido”4 (GRAMSCI, 1982, p. 28). Para ele, o homem vive em unidade com o mundo, 

ambos sendo permanentemente e dialeticamente modificados no curso da história. Nos 

escritos Grundrisse, Marx é assertivo quanto a isso: 

 

A produção do singular isolado fora da sociedade – um caso excepcional 

que decerto pode muito bem ocorrer a um civilizado, já potencialmente 

dotado das capacidades da sociedade, por acaso perdido na selva – é tão 

absurda quanto o desenvolvimento da linguagem sem os indivíduos 

vivendo juntos e falando uns com os outros [...]. Não há nada mais 

tediosamente árido que o locus communis (MARX, 2011, p. 41).  

 

 Não há, portanto, uma supremacia do mundo sobre o homem, nem o mundo é vivido 

dentro da redoma de uma subjetividade intacta: “Nessa concepção processual de história e 

nessa visão dialética de teoria e prática está implícita não apenas a transitoriedade de 

qualquer estrutura, mas também a natureza plural e conflitiva da sociedade” (SEMERARO, 

1999, p. 112). Ou seja: de marasmo o capitalismo com certeza não sofre, pelo contrário: é 

luta encarniçada no cotidiano.    

 
3 “Não pode deixar de se apresentar inicialmente como uma atitude polêmica e crítica, como superação do 

modo de pensar precedente e do pensamento concreto existente (ou do mundo cultural existente)” (tradução 

minha). 
4 “na linguagem mesma, que é um conjunto de noções e conceitos determinados e não só de palavras 

gramaticalmente vazias de conteúdo” (tradução minha). 
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Lukács (2012) também enfatiza o valor do método marxista no sentido de este 

reescrever a história em bases consistentes, porque considera “o presente sob o ponto de 

vista da história, ou seja, cientificamente e, visualizar nela, não só os fenômenos de 

superfície, mas também aquelas forças motrizes mais profundas da história que, na realidade, 

movem os acontecimentos” (LUKÁCS, 2012, p. 414-415). 

O materialismo histórico-dialético parte, então, do estudo da conexão entre os 

fenômenos/processos objetivos sob ótica da negatividade e do conflito e seus contrários, 

porque estes são aparência e essência, forma e conteúdo de uma realidade inserida 

historicamente. Partindo da atividade humana – a prática social, a práxis – o materialismo 

histórico possui, além de princípios, leis e categorias que o compõem como método 

científico. Por lei, entenda-se aqui a “conexão objetiva, geral, necessária e essencial entre os 

objetos e fenômenos que se caracterizam pela estabilidade e repetição” (KRAPÍVINE, 1986, 

p. 154).  

Nas sessões a seguir, falaremos sobre o que é o método dialético e suas categorias. 

 

 

1.1. O MÉTODO DIALÉTICO 

 

A dialética como método científico de estudo da realidade possui leis próprias, 

descritas por Engels, a partir de Hegel, em A dialética da Natureza (elaborado entre 1872 e 

1882), tendo sido essas leis reproduzidas por muitos autores desde então: a) a lei da 

transformação da quantidade e qualidade e vice-versa; b) a lei da unidade e luta dos 

contrários e c) a lei da negação da negação.  

A primeira lei diz respeito ao processo de desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos objetivamente, no qual a mudança quantitativa de um determinado fenômeno ou 

processo resulta numa mudança do estado desse, ou seja, na sua qualidade: “As mudanças 

qualitativas só podem se realizar por acréscimos ou por subtração quantitativa de matéria ou 

de movimento” (ENGELS, 1977, p. 35). As mudanças quantitativas podem ocorrer 

gradativamente, de forma quase imperceptível, transformando aos poucos a qualidade do 

fenômeno; mas pode ocorrer o que se chama de salto qualitativo, quando a contradição entre 

quantidade e qualidade se torna tão aguda que leva a um salto na mudança de qualidade, isso 

porque a “qualidade velha deixa de corresponder a uma nova quantidade” (KRAPÍVINE, 

1986, p. 169). 
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A lei da unidade e luta dos contrários foi classificada por Lênin a essência da dialética 

materialista; os contrários excluem-se mutuamente, ao mesmo tempo em que são 

indissociáveis, por isso modificam-se reciprocamente. A contradição pode acontecer 

internamente, ou seja, no interior do próprio fenômeno, ou externamente, entre fenômenos. 

Mas “a unidade (coincidência, identidade, igualdade de ação) dos opostos é condicional, 

transitória, relativa. A luta dos opostos mutuamente exclusivos é absoluta, como absolutos 

são o desenvolvimento, o movimento” (LÊNIN, 2018, p. 333). No caso do capitalismo, sua 

principal contradição reside entre “o caráter social da produção e a forma privada de 

apropriação. [...] o caráter antagônico das contradições deve-se à divisão da sociedade em 

classes cujos interesses são inconciliáveis” (KRAPÍVINE, 1986, p. 135 e 161). 

À terceira lei da dialética, a negação da negação, Engels dedica o capítulo XII do 

Anti Duhring, o qual reproduz uma afirmação de Marx: 

 

O regime capitalista de produção e de apropriação, ou, o que vem a 

significar a mesma coisa, a propriedade privada capitalista, é a primeira 

negação da propriedade privada individual, baseada no trabalho do próprio 

produtor. A negação da produção capitalista surge dela própria [...]. É a 

negação da negação (ENGELS, 1990, p. 114). 

 

A negação, portanto, tem um caráter universal. O desenvolvimento é condição sine 

qua non da negação dialética, que “suprime o velho e afirma o novo. No entanto, o novo 

nunca destrói o velho totalmente” (KRAPÍVINE, 1986, P. 177). Ou seja: nenhum dos dois 

tem um estado puro, mas são produtos de si mesmos, possuindo as duas naturezas. O 

desenvolvimento também não é linear, mas sofre mudanças mais ou menos bruscas, 

solavancos dentro da realidade objetiva. “Não é a negação vazia, não é a negação gratuita 

[...] não, mas a negação como um momento de conexão, como um momento de 

desenvolvimento...” (LÊNIN, 2018, p. 238). Não podemos também deixar de observar que 

Marx e Engels, apesar de construir teorias para criticar o modo de produção capitalista, 

também eram homens de seu tempo e foram influenciados pelos discursos evolucionistas e 

das chamadas ciências duras, o que fica claro nesses trechos.  No entanto, José Paulo Netto 

nos adverte, na introdução dos Cadernos Filosóficos de Lênin que limitar a dialética a leis 

que não estão na esfera da realidade caótica, contraditória, da História que vive de 

transformações aos solavancos e “restringir a dialética a uma gnosiologia é retirar-lhe seu 

conteúdo vivo. A teoria foi decantada, levada à extrema abstração do ser e da generalidade. 

Devemos restituir-lhe seu ambiente vivo” (LÊNIN, 2018, p. 42). Embarcaremos nessa 

proposta. 
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Passemos, então, às categorias do método dialético. 

 

 

1.2. AS CATEGORIAS DO MÉTODO DIALÉTICO 

 

Ainda segundo Netto, (2011), não há na obra de Marx um texto específico sobre 

método, mas ele está presente por toda sua escrita. Ele partiu da análise de uma sociedade 

viva, concreta, historicamente determinada: a sociedade burguesa. Para isso, fez da crítica a 

Hegel seu ponto de partida, para quem a Ideia e o Espírito Absoluto eram exatamente isso, 

absolutos. Apesar de não abandonar a dialética como ferramenta analítica, Marx fez dela 

uma ferramenta crítica ao pensamento hegeliano por considerar que seu excesso de abstração 

não dava conta da realidade material, pelo fato de esta ser muito mais dinâmica. Para Marx, 

o método científico tem que partir do real, do concreto, fazer uma viagem de abstração de 

ideias, conceitos e categorias e voltar à realidade. Esse último ponto é o que ele considerou 

o pecado de Hegel: tornou tudo uma grande abstração e permaneceu no mundo das ideias.  

Contudo, as categorias desse método dialético de análise da realidade continuaram 

em Marx que, apesar de não as ter sistematizado em forma de um manual ou algo parecido, 

percebemos sua presença claramente ao longo de sua obra. 

Como método de conhecimento, a dialética possui, além de princípios e leis, 

categorias que traduzem essas leis e que se baseiam em tais princípios. Longe aqui de nos 

apropriarmos de um didatismo infértil, pensamos ser importante a explanação destas 

categorias de análise para os fins deste trabalho. Krapívine (1986), autor russo que fez o 

esforço de sistematização de tais categorias em Marx, será de utilidade para fins desse texto, 

mas a cada categoria localizaremos no próprio Marx e em Engels a sua base, e ainda em 

Lênin, que nos diz que em uma teoria do conhecimento que se arrogue materialista “é preciso 

deduzir as categorias (e não as tomar arbitrária e mecanicamente) (não contando, não 

afirmando, mas demonstrando)...(LÊNIN, 2018, p. 110, grifo e parênteses do autor). 

As categorias, então, são construídas a partir do real, tornando o método não apenas 

dialético, mas histórico-dialético. São elas: a) o singular, o particular e o geral; b) o conteúdo 

e a forma; c) a essência e o fenômeno; d) a causa e o efeito; e) a necessidade e a casualidade; 

e, por fim, f) a possibilidade e a realidade. 

A primeira categoria traduz o grau de generalidade dos fenômenos: o singular diz 

respeito ao fenômeno em si, pois ele é único; ele é particular porque está na relação com 

outros objetos ou fenômenos, possui uma generalidade de menor porte; e é geral no sentido 
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de universal, acontece em larga escala. Ao discutir a separação entre Estado e sociedade civil 

na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx vê o Estado como forma universal de 

governo e seus variados tipos como particularidades:  

 

Todas as demais formas estatais são uma forma de Estado precisa, 

determinada, particular. Na democracia, o princípio formal é, ao mesmo 

tempo, o princípio material. Por isso, ela é, primeiramente, a verdadeira 

unidade do universal e do particular” (MARX, 2005, p. 50). 

 

Apesar de a sociedade civil na forma de seus representantes lidar com o Estado nas 

suas particularidades, o Estado continua sendo o “assunto universal” (p. 132). 

Ou seja, os fenômenos possuem não só entrelaçamentos, mas também níveis 

diferentes de conexões.  

 

Isso significa que os opostos (o singular é o oposto do universal) são 

idênticos: o singular não existe senão na conexão que conduz ao universal. 

O universal existe apenas no singular, por meio do singular. Todo singular 

é de uma maneira ou de outra universal. Todo universal é (uma partícula 

ou um aspecto ou uma essência) do singular. Todo universal só 

aproximadamente abarca todos os objetos singulares... (LÊNIN, 2018, p. 

334).   

                

A produção social da vida é, como vemos no prefácio da Contribuição à crítica da 

Economia Política, uma categoria do universal, mas que se dá em modos de reprodução 

determinados historicamente e se dá a conhecer nas suas formas singulares, estas em 

constante relação de tensão com o próprio modo de produção: 

 

A conclusão geral a que cheguei e que, uma vez adquirida, serviu de fio 

condutor dos meus estudos, pode formular-se resumidamente assim: a 

produção social da existência, os homens estabelecem relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de 

produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento 

das forças produtivas materiais (MARX, 2003, p. 5).  

 

Como a segunda categoria desse método dialético temos conteúdo e forma, que diria 

respeito à base de existência do objeto e o modo como ele se apresenta e se relaciona com 

outros fenômenos, respectivamente. Forma e conteúdo lutam e se modificam entre si. Os 

dois podem ter períodos de relativa autonomia, como no caso de um novo conteúdo ainda 

ser expresso por uma velha forma ou o contrário. Marx é claro a esse respeito no primeiro 

capítulo do volume I de O capital, sobre a mercadoria: “A utilidade de uma coisa faz dela 

um valor de uso. Mas essa utilidade não flutua no ar. Condicionada pelas propriedades do 

corpo da mercadoria (Warenkorper), ela não existe sem esse corpo” (2013, p. 114). 
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Ou seja, o conteúdo se expressa na forma. Mas, segundo Marx, também pode estar 

oculto por ela, pois “o corpo da mercadoria que serve como equivalente sempre vale como 

incorporação do trabalho humano abstrato”, que não aparece na forma mercadoria, “esse 

trabalho concreto” e se torna, “assim, expressão humana do trabalho abstrato” (p. 134).  

Especificamente sobre essa categoria, Marx critica Hegel e sua Filosofia do Direito 

mais uma vez, e chega a chamar a separação hegeliana entre conteúdo e forma de 

“misticismo abstrato”: 

 

Hegel separa conteúdo e forma, ser em si e ser para si, e deixa que este 

último se acrescente exteriormente, como um momento formal. O 

conteúdo está pronto e existe sob muitas formas, que não são as formas 

desse conteúdo; em contrapartida, é evidente que a forma, que ora deve 

valer como forma real de conteúdo, não tem o conteúdo real como seu 

conteúdo (MARX, 2005, p. 80).  

 

Como exemplo de que essa distinção entre conteúdo e forma é algo complexo e real, 

Gramsci nos fornece ainda uma explicação que ajuda a esclarecer essa categoria:  

 

as forças materiais são o conteúdo e as ideologias são a forma – sendo que 

esta distinção entre forma e conteúdo é puramente didática, já que as forças 

materiais não seriam historicamente concebíveis sem forma e as ideologias 

seriam fantasias individuais sem as forças materiais (GRAMSCI, 1982, p. 

98).  

 

A terceira categoria de análise do método dialético – a essência e o fenômeno – 

enfatiza o aprofundamento do estudo dos processos sociais objetivos, sendo a primeira a 

característica interna, sua matéria prima, e o segundo ligado à manifestação externa. Ao falar 

do que considerava ser como extremos, o Estado e a sociedade civil, Marx escreveu algo 

muito interessante na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel: “O principal erro de Hegel 

reside no fato de que ele assuma a contradição do fenômeno como unidade no ser, na Ideia, 

quando essa contradição tem sua razão em algo mais profundo, a saber, uma contradição 

essencial [...], sua contradição tornada manifesta (MARX, 2005, p. 107). 

 Assim sendo, a aparência do fenômeno pode até ocultar num primeiro momento a 

sua essência: “O fenômeno é o conjunto das características, propriedades e ligações externas 

do objeto ou entre objetos, que são a forma de manifestação da essência” (KRAPÍVINE, 

1986, p. 197). Apesar de se relacionarem reciprocamente, uma não esgota o outro. Além 

disso, a essência não é algo estanque, mas como categoria dialética, ela mesma é movimento: 

“O próprio Hegel esclareceu a verdadeira natureza das determinações da essência. Na 
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essência tudo é relativo. (Por exemplo, positivo e negativo, que só têm sentido se levarmos 

em conta sua relação, e não cada um separadamente)” (ENGELS, 1977, p. 132). 

A próxima categoria é a de causa e efeito, na qual o fenômeno é gerado pela causa, 

que tem como consequência o efeito. “Dessa maneira, devido à atividade dos seres humanos, 

estabeleceu-se a noção de causalidade, a noção de que um movimento é a causa de outro 

[...]. A atividade dos homens constitui a prova da causalidade” (ENGELS, 1977, p. 139). 

Causa e efeito estão em constante interação, não caminham separadamente e “se 

transformam uns nos outros, determinam-se mutuamente, aqui são causa, ali efeito...a 

ciência afirma assim o que disse Hegel: a interação é a verdadeira causa finalis das coisas. 

Somente por meio dessa interação universal podemos compreender a verdadeira relação 

causal” (p. 140).  Ainda, a causa pode ser interna, quando a transformação do fenômeno 

reside em sua natureza; ou pode ser externa, quando “a consequência é o resultado da 

interação entre a causa e o fenômeno sobre o qual ela atua” (KRAPÍVINE, 1986, p. 206). O 

efeito não tem o poder de antecipar o fenômeno, do mesmo modo que algo que sucede o 

fenômeno pode não ser necessariamente a sua causa. Ao mesmo tempo, causa e efeito são e 

demonstram a própria interação entre os fenômenos (ENGELS, 1977).  

A quinta categoria dialética tem como par a necessidade e a casualidade. A primeira 

está ligada a características internas do fenômeno, a última liga-se a circunstâncias externas, 

a contingências. A necessidade contida no fenômeno é algo imperativo, a casualidade é 

circunstancial: pode ou não ocorrer. Os dois fazem parte da lógica do desenvolvimento dos 

fenômenos, e estão inscritos em condições objetivas da realidade. 

 

Que isso se passa assim, foi descoberto por Hegel [...]. A casualidade 

desempenha certo papel no desenvolvimento histórico e, tanto no 

pensamento dialético como no desenvolvimento embrionário, ela está 

incluída na necessidade. (ENGELS, p. 174, grifo do autor) 

 

A sexta e última categoria do método dialético – a possibilidade e a realidade – está 

intimamente ligada com a categoria anterior, pois antes de um fenômeno se tornar uma 

necessidade, ele é uma possibilidade: “A categoria de possibilidade traduz a tendência 

objetiva do desenvolvimento da realidade” (KRAPÍVINE, 1986, p. 211). Os dois elementos 

são mutuamente dependentes, pois só a possibilidade pode gerar a realidade, assim como a 

realidade gera a possibilidade. Na vida social, a realidade pode gerar possibilidades 

diferentes, o que aponta para a questão subjetiva de compreensão da realização da 

possibilidade, mas uma subjetividade apoiada na vida material. 
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Marx nos dá um exemplo disso ao falar sobre produção e consumo na Introdução da 

Contribuição à Crítica da Economia Política: 

 

A produção não é imediatamente consumo, nem o consumo imediatamente 

produção; igualmente a produção não é apenas um meio para o consumo, 

nem o consumo um fim para a produção, no sentido de que cada um dá ao 

outro seu objeto [...]. De fato, cada um não é apenas imediatamente o outro: 

cada um, ao realizar-se, cria o outro; cria-se sob a forma do outro [...]. Por 

outro lado, a produção motiva o consumo ao criar o modo determinado do 

consumo, e originado em seguida o apetite do consumo, a faculdade de 

consumo sob a forma de necessidade (MARX, 2003, p.238).  

   

Ou seja: no processo de produção cria-se a mercadoria, e essa gera a possibilidade 

do consumo; este, por sua vez, realiza a produção de mais mercadorias e assim por diante. 

A mercadoria só é possível pelo apelo do consumo e este pela realização dessa mercadoria 

que é oferecida. Não é uma relação imediata, mas a possibilidade do consumo gera a 

realidade da mercadoria, que é passível de ser consumida. 

Com a exposição dessas categorias dialéticas, pode-se inferir que da mesma maneira 

se relacionam a teoria e a prática: elas são indissociáveis, estão em constante processo de 

desenvolvimento; a teoria se alimenta da prática social e histórica ao mesmo tempo em que 

a impulsiona como força transformadora. Numa separação em nível didático, a prática é a 

vida humana em atividade; a teoria é “a forma de organização do conhecimento científico 

que nos proporciona um quadro integral das leis, das conexões e das relações substanciais 

num determinado domínio da realidade” (KRAPÍVINE, 1986, p. 233 e 235). O conceito de 

práxis entra, novamente, de forma decisiva: teoria e prática, humanidade e história vivem 

uma relação dialética. Isso se aplicaria também à linguagem, já que ela própria constitui e 

articula os processos humanos. 

Outro ponto fundamental para entendimento acerca do método marxista é que o 

poder econômico possui uma dupla característica: determina e é determinado, ao mesmo 

tempo; também trava uma relação dialética com as regras do político, da cultura, da arte, 

enfim, das variadas expressões da vida social, o que nos esclarece a diferença entre 

determinação e determinismo. 

O que acabamos de afirmar pode soar paradoxal: como ter leis teóricas, categorias e 

princípios se a realidade social é transitória, caótica? Provavelmente porque associamos 

equivocadamente o conceito de totalidade da vida social a algo estático, ideia que foi 

engendrada e alimentada dentro de uma vertente estruturalista do movimento marxista. A 

teoria marxista é universalista, mas igualmente tem suas origens na dialética hegeliana virada 



35 

de cabeça para baixo (MARX, 2008) – tira a primazia do espírito humano e coloca nas 

condições materiais de existência – e vemos que essa universalidade não é nem de longe 

inerte ou tranquila. Ainda: “A totalidade concreta e articulada que é a sociedade burguesa é 

uma totalidade dinâmica – seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as 

totalidades que compõem a totalidade inclusiva e macroscópica” (NETTO, 2011, p. 57).  

Introduzimos, aqui, a ideia de que ela dialoga com as particularidades e especificidades da 

vida cotidiana em todo o tempo – e é aí que as superestruturas, chamadas de sistemas 

ideológicos superiores por Bakhtin em MFL são materializadas na vida social: eles originam 

e se alimentam, ao mesmo tempo, de uma ideologia que está na vida cotidiana e acontece na 

fala concreta de todo dia, repleta de valores, que são ideológicos.  

Por parecer natural a ouvidos massivamente treinados para considerá-lo assim 

mesmo, o discurso ideológico dos sistemas superiores tem a intenção de induzir ao 

pensamento de que a sociedade é algo abstrato, dado, um ente que caminha de forma linear 

e independente da história, na qual as leis também são naturais e  invioláveis e também estão 

dadas, tornando as relações acidentais, e não determinadas por fatores palpáveis; “base e 

superestrutura, ou os outros níveis de uma formação social”, não podem ser vistos como 

compartimentos ou esferas regionalmente separadas, “mas como uma estrutura contínua de 

relações e formas sociais” (WOOD, 2003, p. 32). As relações sociais se dão de forma 

horizontal, vertical, transversal, diagonal e por aí vai. Ou seja: a totalidade é materializada 

no caos social. As relações políticas, jurídicas, os movimentos culturais não são apenas 

reflexos, mas “constituintes de um modo de produção” que não se apresenta apenas como 

“uma tecnologia, mas uma organização social da atividade produtiva” (p. 33). Não há uma 

separação rígida das esferas da vida social, assim como não há nada natural ou inevitável, 

mas sim construído historicamente no cotidiano. Conforme frisa Zizek: 

 

um dos estratagemas fundamentais da ideologia é a referência a alguma 

evidência – “Olhe, você pode ver por si mesmo como são as coisas!” ou 

“Deixe os fatos falarem por si” talvez constituam a arquiafirmação da 

ideologia – considerando-se justamente que os fatos nunca falam ‘por si’, 

mas são sempre levados a falar por uma rede de mecanismos discursivos 

(1994, p. 17, grifos do autor) .  

 

Há relações truncadas entre base e superestrutura, elas não são esferas autônomas. 

Os fatos não falam; quem fala são os sujeitos que produzem efeitos de sentido diversos. 

Terminamos essa seção com as palavras de Lênin e avançaremos para a próxima, na qual 

falaremos sobre o marxismo presente no Círculo de Bakhtin.  
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Se Marx não deixou uma “Lógica” (com letra maiúscula), deixou a lógica 

de O capital, e isso deveria ser utilizado profundamente nesta questão. Em 

O capital aplica-se a uma ciência a lógica, a dialética, a teoria do 

conhecimento – não são necessárias três palavras: é uma coisa só – do 

materialismo, que tomou tudo o que há de valioso em Hegel e fez esse 

valioso avançar (2018, p. 327, grifos do autor).  

 

 

 

1.3. O ENCONTRO ENTRE MARXISMO E O CÍRCULO DE BAKHTIN   

 

Após essa breve exposição, vamos observar como a sociologia de orientação 

marxista serviu de base para a construção da perspectiva chamada dialógica, baseada nos 

escritos de Bakhtin e de seu Círculo que datam do início do século XX, porque estes 

trouxeram à luz a materialidade das ideias de Marx a algo que é o próprio fundamento de 

toda atividade humana: a linguagem. Nesse sentido, o Círculo Russo desenvolveu, ao longo 

de seus escritos, um método específico de análise dos acontecimentos ético-estético-

literários: algo que Volóshinov começa a nomear como poética sociológica no ensaio O 

discurso na vida e na poesia, que data de 1926. Vejamos como isso se deu. 

O Círculo esteve imerso em contextos de pré e pós Revolução Russa, o que 

determinou, por assim dizer, sua trajetória. Naquele cenário, o marxismo era algo presente 

desde conversa de bar até a alta intelectualidade revolucionária, ou seja: eram contextos de 

plena efervescência política e cultural. Como nossa base de análise é materialista-histórica, 

não há como deixar esse dado de fora da questão, pois tanto Marx quanto o Círculo fazem 

suas análises do modo de produção da vida, da literatura e da arte a partir da realidade 

material, e o próprio desenvolvimento de suas trajetórias de pesquisa está imerso na vida. 

Bakhtin estudou Letras Clássicas enquanto Volóshinov e Medvedev se formaram em 

Direito – Volóshinov com um percalço, veremos a seguir – todos na Universidade de 

Petrogrado (atual São Petersburgo). Medvedev foi reitor da Universidade Proletária e 

trabalhou na Editora do Estado; Volóshinov fez nova graduação em Filologia e se tornou 

marxista em 1927 (SOUSA, 2002). Todos foram professores universitários e se conheceram 

em Nevel em 1919, cidade a trezentos quilômetros da atual São Petersburgo na qual se 

instalaram muitos intelectuais naquele contexto de guerra. Entre os que haveriam de formar 

o Círculo havia escritores, músicos e os que ali chegavam em serviço militar. A cidade, 

então, efervesceu em cultura, ocupada em sua maior parte por refugiados da guerra. Como 

o deslocamento era algo imposto pelo contexto belicista, o grupo foi aos poucos para a cidade 
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de Vitebsk entre 1920 e 1921, a convite de Medvedev, à época no cargo de prefeito e um 

grande incentivador das atividades culturais, chegando a lançar a revista Iskusstvo [Arte], 

com artigos de vários intelectuais, inclusive seus, assim como os primeiros ensaios poéticos 

de Volóshinov (SÉRIOT, 2015). Havia escassez de dinheiro, de comida, de papel; mas não 

de ideias e de vontade de mudar a realidade de uma Rússia devastada pela guerra. 

 

Volóshinov, Bakhtin, Medvedev, Pumpjanskij e outros dão cursos e 

numerosas conferências no estúdio Literário, a maior parte do tempo sem 

receber remuneração alguma. Bakhtin participava intensamente da vida 

social e cultural da cidade, atuando, por exemplo, como advogado em 

“processos literários”, nos quais personagens da literatura russa eram 

julgados publicamente por seus feitos e gestos (SÈRIOT, 2015, p. 34-35). 

 

Ou seja: apesar da guerra, os ambientes no quais se refugiaram contribuíram para que 

os intelectuais do Círculo produzissem intensamente e fossem presenças constantes em 

conferências, saraus, debates. Nesse contexto de total efervescência mental e cultural, muitos 

textos não eram assinados e isso acabou por gerar a conhecida disputa por sua autoria. Sousa 

(2002) afirma que, apesar de toda essa polêmica e disputa em torno da autoria dos textos do 

Círculo, pode-se perceber alguns traços mais definidos do trio 

Bakhtin/Volóshinov/Medvedev em determinados conteúdos. Bakhtin tinha uma forte 

influência fenomenológica em sua escrita, como em suas primeiras formulações em Por uma 

filosofia do ato, enquanto seus dois companheiros de estudos tiveram uma influência maior 

da sociologia de orientação marxista: 

 

As obras assinadas por Volóshinov e Medvedev nesse período 

caracterizam-se, realmente, por uma aproximação marxista nova dos 

estudos de linguagem, acrescentando aos estudos histórico-

fenomenológicos de Bakhtin – se pensarmos no todo da obra do Círculo – 

uma abordagem sociológica – o método sociológico – e ideológica – o 

marxismo – e também um aprofundamento das críticas à psicologia, à 

linguística e ao formalismo, como também à aplicação da metodologia 

dessas disciplinas aos estudos literários (Sousa, 2002, p. 21). 

 

Ainda no que diz respeito à polêmica sobre a autoria dos textos, Sériot nos apresenta 

um conteúdo publicado na revista de Celovek, de 1993, na qual o especialista em história da 

literatura V. Duvakin publicou trechos de uma entrevista que fizera com Bakhtin nos anos 

de 1970, na qual este, em um momento, fala sobre Volóshinov: “[...]eu tinha um amigo 

próximo, Volóshinov...É o autor de Marxismo e Filosofia da Linguagem, um livro que, 

poderíamos dizer, me é atribuído. Sim, é isso. Valentin Nikolaevic Volóshinov” (SÉRIOT, 

2015, p. 49). Sabe-se que, apesar desse dito, Bakhtin em outras ocasiões não confirmou nem 

desmentiu essa declaração nem a de que ele mesmo seria autor de MFL. 
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A produção coletiva pode ter sido um fator que gerou toda essa confusão. Muitas 

ideias e formulações eram ditas, discutidas, anotadas, havia mais debates e então eram 

reunidas para publicação em veículos da época. Tem ainda o fato de intelectuais serem 

perseguidos em contextos como o da Rússia no início do século XX, e uns publicarem em 

nome dos outros ou com pseudônimos. 

Falamos há pouco que Volóshinov “se tornou” marxista aos 27 anos. Mas como 

alguém se torna marxista, por assim dizer? Nesse caso específico, Sériot (2015) relata que 

Valentin, que havia feito dois anos da faculdade de Direito de Petrogrado, precisou deixar 

os estudos em 1917 por seu pai ter abandonado a família e ele precisar trabalhar para 

sustentar a mãe e a si mesmo. Quando consegue a chance de retornar aos estudos em 1922, 

ele escreve uma carta de intenções ao reitor da Universidade de Petrogrado, é aceito de volta, 

mas é matriculado em etnologia e linguística, e isso muda sua trajetória profissional e de 

vida: “no quarto ano, os estudantes trabalhavam em seminários especializados, em que a 

ênfase era posta no estudo das “ciências ideológicas”, marxistas. Sua carreira acadêmica se 

volta cada vez mais para a sociologia, embora permaneça professor do Departamento de 

Literatura: suas palestras 

 

sobre temas estritamente literários nos primeiros anos, se orientam cada 

vez mais para a sociologia da arte e da comunicação. Em 1930, ele faz duas 

conferências no seminário de V. Desnickij: “A estrutura sociológica da 

experiência vivida e da expressão e “Ensaio sociológico de gênero” 

(SÉRIOT, p. 64-65)   

 

Ou seja, não podemos ignorar a veia sociológica clara que foi se aprofundando nos 

estudos do Círculo bakhtiniano sob pena de perdermos grande parte de seu valor histórico.    

Na questão do método, podemos dizer que o Círculo de Bakhtin segue o materialismo de 

Marx: vê e analisa o acontecimento ético-estético-literário de seu tempo a partir de sua 

concretude, a partir do mundo real e vivido; não se deixa cair na armadilha da abstração ou 

do formalismo, mas sim olha a literatura e a arte como partes nascentes da infraestrutura, do 

social. No decorrer da sua obra, Bakhtin e seus companheiros caminham para o pensamento 

de que o enunciado artístico é um acontecimento sociológico (SOUSA, 2002), merecendo, 

por isso, um tratamento analítico em que o método sociológico tenha prevalência. Não é 

exatamente isso que acontece, por exemplo, em Marxismo e Filosofia da Linguagem? Sousa 

nos lembra, porém, que não foi exatamente o Círculo de Bakhtin que inaugurou isso: “esse 

método, anterior à Revolução de 1917, foi desenvolvido por, entre outros, G.V. Plekhanov 

(1815-1918), com intuito de “fundar uma nova ciência da literatura baseada nos estudos 
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contemporâneos de sociologia” (SOUSA, 2002, p. 30). Portanto, podemos dizer que Bakhtin 

e seu Círculo eram parte de um movimento que já estava iniciado nas terras russas. Em 

tempo: o Círculo – termo, aliás, criticado por autores como Sériot (2015) em relação ao 

grupo russo – não era apenas o trio Bakhtin/Volóshinov/Medvedev, mas o autor nos fornece 

nomes de outros membros, os quais são importantes de se registrar: Lev Pumpjanskij (1891-

1940), Ivan Sollertinskij (1902-1944), Matvej Kagan (1889-1937), Boris Zubakin (1894-

1938), Marija Judina (1899-1970), Aleksandr Mejer (1874-1939), Konstantin Vaginov 

(1899-1934) (2015, p. 30). 

Observamos que o método de análise das obras de seu tempo empreendido pelo 

Círculo vai mesmo além de uma análise linguística, mas se constitui mesmo em uma poética 

sociológica ou Sociologia do Discurso que, ainda segundo Sousa (2002), pode ser pensada 

sob quatro ângulos: a) fenomenológico, que pensa o enunciado como uma manifestação da 

língua que é única e irrepetível; b) semiótico, pois o verbal se relaciona com som, gesto, 

entonação; c) linguístico, no qual a natureza da palavra como signo circula em formas de 

transmissão, como discurso direto ou indireto, por exemplo; d) sociológico propriamente 

dito, que abarca os anteriores e atrela a linguagem à ideologia que está presente na vida em 

sociedade. Podemos dizer, então, que o Círculo de Bakhtin aprofunda essa Sociologia do 

Discurso por se valer do método marxista estritamente sociológico em seus estudos de 

filosofia da linguagem. É preciso ressaltar aqui que não há uma contradição ou um conflito 

entre os campos da Filosofia da Linguagem e da Sociologia, como se poderia pensar; nesse 

aspecto, podemos mesmo dizer que há um diálogo entre esses campos na obra do Círculo; o 

próprio dialogismo está presente nesses estudos. 

E aí cremos ser esse exatamente o ponto de virada dos estudos do discurso em 

Bakhtin: a partir da sociologia marxista, o Círculo traz para o centro da discussão filosófico-

fenomenológica da linguagem a ideologia em sua base materialista-histórica – que retira o 

evento linguístico da esfera da abstração, do idealismo e da arbitrariedade e o traz para a 

complexidade da vida social – aqui uma menção à extensa e explícita crítica bakhtiniana aos 

formalistas russos e ao estruturalismo de Saussure no texto de 1929: 

 

En la realidad, un acto discursivo o, más exactamente, su producto el 

enunciado, no puede ser reconocido como fenómeno individual en el 

sentido exacto da la palabra ni puede ser explicado a partir de las 

condiciones psicológico-individuales o psico-fisiológicas del sujeito 
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hablante. El enunciado tiene carácter sociológico (VOLÓSHINOV, 2009, 

p. 142)5. 

  

E é exatamente na esfera dessa vida cotidiana que a ideologia aparece de forma 

simples: em conversas familiares, em um encontro na hora do almoço entre trabalhadores, 

eventos de entretenimento etc., justamente pelo fato de que nenhum desses se realiza sem a 

linguagem. A ideologia cotidiana está no ordinário, no comum, no que se pensa e se vive no 

decorrer das atividades comuns da vida. 

 

Para diferenciarlo de los sistemas ideológicos ya formados – arte, moral, 

derecho – llamaremos ideología cotidiana a todo el conjunto de 

experiencias vivenciales y de las expresiones directamente relacionadas 

con éstas. La ideología cotidiana es el mundo caótico del discurso interior 

y exterior desordenado y no asentado, mundo que confiere un sentido a 

todo nuestro acto ético o acción, y a todo nuestro estado “consciente” 

(VOLÓSHINOV, 2009, p. 143) 6. 

  

E é nesse sentido que o fazer uma filosofia e uma sociologia da linguagem não 

apareceu na teoria depois de uma reunião acadêmica. Bakhtin não chegou para os 

companheiros e disse “bom...descobri aqui umas categorias e podemos aplicar”. Foi 

exatamente o contrário: os campos de atividade em que se inseriam em suas vidas 

particulares e no âmbito social, isso mesmo foi o que construiu o método, o mesmo processo 

vivido por Marx. Temos a forte inclinação a teorizar de modo leviano o que diz respeito a 

método em geral, mas só é possível teorizar, de fato, um evento, depois que ele acontece na 

vida real. No máximo, o que fazemos é abstrair o método da prática. Aqui o método é método 

materialista, histórico, dialético e dialógico. Isso é práxis.  

A práxis está na linguagem e a linguagem está na práxis. São inseparáveis, porque a 

linguagem permeia toda a atividade humana. A linguagem está na sociedade; o mundo em 

que a humanidade vive é o mundo da linguagem por excelência. Desde o nascimento, o 

sujeito humano mergulha no universo linguístico, seja qual for o modo pelo qual este vai se 

apresentar. Imergimos, de fato, no mundo material da linguagem; há que se salientar que não 

se fala aqui de um mundo de códigos a ser decifrados e que possuam sentido único e 

encerrado, contrariando Saussure; o mundo da linguagem é tão abrangente que há uma 

 
5 “Na realidade, um ato discursivo ou, mais exatamente, seu produto o enunciado, não pode ser reconhecido 

como fenômeno individual no sentido exato da palavra nem pode ser explicado a partir das condições 

psicológico-individuais ou psico-fisiológicas do sujeito falante. O enunciado tem caráter sociológico” 

(tradução minha). 
6 “Para diferenciá-lo dos sistemas ideológicos já formados – arte, moral, direito – chamaremos ideologia 

cotidiana a todo o conjunto de experiências vivenciais e das expressões diretamente relacionadas com estas. A 

ideologia cotidiana é o mundo caótico do discurso interior e exterior desordenado e não assentado, mundo que 

confiere um sentido a todo nosso ato ético ou ação, e a todo nosso estado “consciente” (tradução minha). 
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máxima entre os linguistas bakhtinianos: a linguagem está em “todos os campos da atividade 

humana” (BAKHTIN, 2011, p. 262), ela é constituinte da sociedade como a vivenciamos e 

conhecemos. Assim como o Círculo Russo, Gramsci também disserta sobre a linguagem 

como algo complexo e organizado socialmente: 

 

Se é verdade que toda linguagem contém os elementos de uma concepção 

de mundo e de uma cultura, será igualmente verdade que, a partir da 

linguagem de cada um, é possível julgar da maior ou menor complexidade 

da sua concepção de mundo. [...]. Pode-se dizer, creio eu, que linguagem é 

essencialmente um nome coletivo: ele não pressupõe uma coisa única, nem 

no tempo nem no espaço... Linguagem é, na realidade uma multiplicidade 

de fatos mais ou menos organicamente coerentes e coordenados... 

(GRAMSCI, 1982, p. 48). 

 

Ou seja: a linguagem abarca tanto os sistemas superiores ou as superestruturas como 

o chão de fábrica da vida, que acontece no cotidiano.  Isso reforça a ideia de que se pode 

estudar a linguagem metodologicamente pela via de uma Sociologia do Discurso sem 

detrimento do campo filosófico, pois ela é um “nome coletivo”, produto socialmente 

construído que leva em conta tanto as condições objetivas quanto subjetivas do ato 

bakhtiniano (responsivo-responsável) da enunciação. Esse ato – o enunciado concreto – é 

regido por uma filosofia que coloca a linguagem justamente como um processo de 

construção histórica e na ordem material do dia; esta é, então, nossa escolha teórico-

metodológica, que cremos ter sido a do próprio Círculo: um diálogo entre a Filosofia da 

Linguagem e sua abordagem sociológica, discutindo nosso objeto, mesmo sendo ele mesmo 

um ato único e irrepetível a cada fala de cada sujeito, ao mesmo tempo ele é processo de 

feitura e moldagem na sociedade, pois não existe 

 

“objeto natural” delimitado anteriormente a qualquer opção ou trabalho 

teórico – prontinho para ser investigado. Se assim fosse, o progresso das 

teorias a respeito da linguagem consistiria em nada mais do que uma 

sucessão linear de aproximações, que nos levariam, pouco a pouco, a uma 

descrição e compreensão cada vez mais perfeita desse objeto (BORGES 

NETO, 2004, p. 62). 

 

Não há perfeição ou estabilidade quando se fala de linguagem, porque a língua vive, 

sofre construções e desconstruções, solavancos e mudanças. Tampouco nessa tese há uma 

visão teleológica da sociedade ou da língua rumo a algum ideal – embora nem o próprio 

Marx tenha escapado disso pelo seu modo de ver o homem, herdado do bom selvagem de 

Rousseau que, ao estabelecer com outros homens um contrato social teria por domados os 

seus impulsos primitivos de apoderamento e renunciaria a esse estado de natureza. Há, 
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outrossim, uma espécie de caos social enunciativo que é organizado teoricamente de diversas 

maneiras e essas olham o sujeito multifacetado e exercendo papéis específicos em cada uma 

delas: referimo-nos aqui às teorias da enunciação. Segundo Flores et al (2009), o que se pode 

dizer de comum entre elas é que na linguagem existe um sujeito, ainda que esse tenha suas 

especificidades e esteja de posse das mais variadas nomenclaturas: o sujeito falante em 

Bally, o sujeito clivado em Authier-Revuz, o sujeito empírico de Ducrot ou mesmo o sujeito 

barrado pelo inconsciente do qual fala Lacan (1979) na Psicanálise. Mas esse sujeito nem 

sempre foi objeto de estudo. Saussure, como se sabe, escolheu estudar a língua como sistema 

fechado, olhou para a estrutura em seus detalhes – o que foi realmente um avanço em sua 

época – mas não considerou a questão do sujeito. Ao privilegiar a arbitrariedade e a sincronia 

do signo e olhar seu objeto isoladamente para dissecá-lo (EAGLETON, 2006), não 

considerou a questão histórica e tampouco a existência do sujeito.  O Círculo de Bakhtin 

endossa essa crítica dizendo que esse tipo de análise “ocupa en la linguística un lugar 

desproporcionalmente grande” e “se lleva a cabo sin relación alguna com la sustancia real 

del linguaje em cuanto signo ideológico”7 (VOLÓSHINOV, 2009, p. 76). 

A questão parece clara, mas não é simples; o sujeito é sujeito da história, está inserido 

no tempo e no espaço. O sujeito da enunciação não é uma abstração: ele é real, “sujeito 

situado”, “submetido ao ambiente sócio-histórico” (SOBRAL, 2005, p. 23), um sujeito que 

vive de um modo especifico (aí uma das máximas marxistas, as condições materiais de 

existência), de onde enuncia e do mesmo modo afeta e é afetado pelo enunciado, pois sua 

subjetividade está inserida no quando e no como do ato da enunciação. Benveniste (1989) 

começou essa história quando resolveu falar dos pronomes pessoais e tempos verbais e 

assinalou que havia a pessoa do discurso, o “eu”, mas também havia o “tu”, e que linguagem 

e fala estavam para além dos signos e passavam a algo mais complexo: era a enunciação se 

apresentando teoricamente em seu início. Ele avançou do signo para a frase, e colocou no 

jogo a experiência humana e a função mediadora da língua “entre o homem e o homem, o 

homem e o mundo, entre o espírito e as coisas, transmitindo a informação, comunicando a 

experiência, impondo a adesão, implorando, suscitando a resposta, constrangendo; em 

resumo, organizando toda a vida dos homens” (BENVENISTE, 1989, p. 229).  

A ascensão do materialismo histórico de Marx – inicialmente fruto de sua contenda 

filosófica com Hegel por este privilegiar as coisas do espírito – e sua oposição às teorias 

economicistas de Ricardo e Adam Smith, que não enfocavam a questão política – foi o 

 
7 “ocupa na linguística um lugar desproporcionalmente grande” e “se leva a cabo sem relação alguma com a 

substância real da linguagem enquanto signo ideológico” (tradução minha). 
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cenário que possibilitou que o estudo da linguagem se apropriasse desse sujeito histórico, 

socialmente situado (e, por isso, repleto de ideologia), abrindo-se o campo da enunciação a 

inúmeras possibilidades de estudo. Sob esta lente teórico-metodológica se apoiam Bakhtin 

e seu Círculo no desenvolvimento de suas ideias acerca do extenso campo da linguagem. 

O Círculo Russo teve a preocupação de dar protagonismo ao sujeito ao fixar as 

categorias de espaço e de tempo como condições da enunciação na materialização das 

práticas discursivas, porque, apesar de a linguagem ser algo universal entre os homens, ela 

se concretiza entre pessoas que falam de uma determinada posição (leia-se tempo e lugar, o 

cronotopo bakhtiniano) e estão, portanto, impregnadas de discursos de outros, o que as 

coloca num “plano relacional/responsivo” (SOBRAL, 2005, p. 22). Os sujeitos se constituem 

na relação com os outros do discurso em um campo de luta discursiva, mesmo que estes 

apareçam embaçados pelo impulso naturalizador da ideologia. Assim como a mercadoria em 

Marx é fruto do trabalho socialmente produzido – apesar da aparência de acabamento não 

evidenciar as marcas dos vários trabalhadores que em sua feitura colocaram as mãos – 

também podemos dizer que, de forma análoga, entre os vários sujeitos sociais são 

construídos os enunciados nos quais as vozes vão e vêm em diálogo, carregando as marcas 

desses sujeitos do discurso, mesmo que elas não estejam evidentes a olho nu, e são sempre 

responsivas, nunca inaugurais. O sujeito em Bakhtin é o sujeito do dialogismo e da polifonia, 

pois ele estabelece sua posição enunciativa a partir do discurso de vários. Pode-se dizer, 

portanto, que o outro é constituinte do sujeito, pois ele habita o discurso. Nesse sentido, 

podemos afirmar que Bakhtin e Marx concordam que a subjetividade aqui existente não é 

uma abstração ou fruto de algo psíquico, pelo contrário: é uma subjetividade que se realiza 

concretamente, ao mesmo tempo na resposta e na antecipação discursivas que se estabelecem 

na práxis social. 

 

Acima de tudo é preciso evitar fixar mais uma vez a “sociedade” como 

abstração frente ao indivíduo. O indivíduo é o ser social. Sua manifestação 

de vida – mesmo também que ela não apareça na forma imediata de uma 

manifestação comunitária de vida, realizada simultaneamente com outros 

– é, por isso, uma externação e uma confirmação da vida social. A vida 

individual e a vida genérica do homem não são diversas, por mais que 

também – e isto necessariamente – o modo de existência da vida individual 

seja um modo mais particular ou mais universal da vida genérica [...]. 

como consciência genérica o homem confirma sua vida social real... 

(MARX, 2004, p. 107, grifos do autor). 

 

Ou seja, a subjetividade só o é porque se mostra objetivamente, é algo que se realiza 

socialmente e se expressa dialética e dialogicamente na vida. Esse sujeito está situado 
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historicamente, a partir do momento em que ele fala e se relaciona, e se faz enunciar a si 

mesmo discursivamente de forma concreta; igualmente, seus enunciados estão inscritos na 

sociedade. Entretanto, eles “não coincidem com sua constituição puramente verbal (em 

sentido estrito), pois estão impregnados de não-ditos” (FLORES et al, 2009, p. 99); tratam-

se, aqui, das marcas do trabalhador envolvido na produção que não aparecem no acabamento 

da mercadoria em Marx, a ser desenvolvido mais à frente. Estamos justamente no terreno da 

ideologia, no qual o extraverbal aparece como condição necessária: “Os aspectos 

extraverbais não são a causa exterior do enunciado, não são uma força mecânica, mas sim 

se integram ao enunciado como em elemento indispensável a sua constituição semântica” 

(FLORES et al, p. 101). Todorov acrescenta que o discurso é a manifestação concreta da 

língua, que acontece em contextos determinados e possui elementos linguísticos e 

extralinguísticos: “não se trata mais de frases... e sim de frases enunciadas, ou, mais 

resumidamente, de enunciados” (TODOROV, 2014, p. 23).  

Para o Círculo de Bakhtin, “la palavra es el fenómeno ideológico por excelencia. 

Toda la realidad de la palavra se disuelve por completo en su función de ser signo [...]. La 

palavra acompanha y comenta todo acto ideológico” (VOLÓSHINOV, 2009, p. 33 e 35). 

Se há pouco falamos dos sujeitos nomeados em várias teorias da enunciação e se, a palavra, 

para o Círculo Russo, é ideológica por si e está semanticamente recheada de componentes 

extraverbais que compõem o discurso interno do sujeito, pode-se dizer que o sujeito 

bakhtiniano é o sujeito ideológico. Realizado por ele, o ato da enunciação está carregado de 

valores e de modos de representação que compõem a ideologia, base desse discurso interno 

a ser externalizado, mas que não está a céu aberto e, por isso, prescinde de interpretação. 

Todorov endossa esse princípio ao dizer que 

 

a interpretação (na medida em que distinta da compreensão) não é, como 

já vimos, um ato automático; é preciso que alguma coisa, no texto ou fora 

dele, indique que o sentido imediato é insuficiente, que deve ser 

considerado somente como o ponto de partida de uma busca cuja 

finalização será um sentido segundo [...]. O indício que engaja a 

interpretação não se encontra, portanto, no próprio texto, mas em sua 

confrontação incessante com outro texto... (TODOROV, 2014, p. 118-

119). 

  

A palavra está embebida de valores, de antecipações de respostas e de respostas em 

si. Os sentidos não estão dados, eles se realizam no sujeito ideológico que a enuncia. Por 

outro lado, a palavra não é algo simplesmente objetificado, mas tem, nesse sujeito, 

possibilidades de interpretação, o que Bakhtin chama de palavra viva: 
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Do mesmo modo, a palavra viva, a palavra completa, não conhece um 

objeto totalmente dado; o simples fato de que eu comecei a falar sobre ele 

já significa que eu assumi uma certa atitude sobre ele – não uma atitude 

indiferente, mas uma atitude efetiva e interessada. E é por isso que a 

palavra não designa meramente um objeto como uma entidade pronta, mas 

também expressa, por sua entonação (uma palavra realmente pronunciada 

não pode deixar de ser entonada, porque a entonação existe pelo simples 

fato de ser pronunciada), minha atitude valorativa em direção ao objeto, 

sobre o que é desejável ou indesejável nele, e, desse modo, coloca-o em 

direção do que ainda está para ser determinado nele, torna-se um momento 

constituinte do evento vivo em processo (BAKHTIN, 2010, p. 67). 

 

Como se pode observar, há uma maneira de viver a palavra subjetivamente, que tem 

de ser acompanhada por uma posição de valor. O sujeito ideológico é quem pronuncia a 

palavra, coloca vida a partir do tom valorativo como o qual ele enuncia, há ali traços seus e 

de outros sujeitos do discurso, assim como do contexto em que fala; ele produz enunciados 

nos quais estão presentes a construção composicional, o estilo, a entonação, “o elemento 

expressivo, isto é, a relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo 

do objeto e do sentido do seu enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 189). Todos estes aparecem 

concomitantemente como marcas da subjetividade e da coletividade – o que confirma o que 

diz Marx em sua filosofia do indivíduo citada há pouco – e não possuem uma neutralidade 

possível. Apesar de únicos no momento do ato enunciativo, os enunciados são composições 

partilhadas coletivamente, são produtos do trabalho linguístico socialmente produzido, 

possuem muitas ressonâncias, ecos de muitas vozes e interlocutores. Eles se materializam 

no “verbo realizado no discurso que corre como o anel, de mão em mão, para dar ao ato do 

sujeito que recebe sua mensagem o sentido que faz desse um ato de sua história” (LACAN, 

1996, p. 260). Para Flores  

 

todo enunciado compreende uma orientação valorativa que permite a 

criação de vários sentidos a um mesmo segmento linguístico [...] a 

expressividade do enunciado, situada entre a fronteira do verbal e o não-

verbal, o dito e o não-dito, é uma resposta que faz emergir a relação do 

locutor não só com o próprio objeto do discurso, mas também os 

enunciados do outro sobre o mesmo objeto, o que reflete a dialogicidade 

constitutiva (entre discursos e sujeitos) e sua dimensão social. Enunciar, 

dessa forma, é atribuir valor ao que se diz e aos outros dizeres, é se 

posicionar ideologicamente em relação ao outro (FLORES et al, 2009, p. 

45). 

 

O ato enunciativo, então, pressupõe o que Bakhtin chama de experiência discursiva 

individual (BAKHTIN, 2011, 294-295), que se constitui um processo de assimilação das 

palavras de outros, tornando o discurso pleno dessas palavras que reelaboramos e 

reacentuamos valorativamente. Sendo assim, a palavra em Bakhtin é uma palavra coletiva, 
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povoada e de alto teor valorativo; ela está repleta do outro, é palavra alheia: no momento 

que enuncio, eu me reconheço como sujeito no outro, no próprio ato da enunciação (ZIZEK, 

1994). Não se produz enunciado que não esteja na vida cotidiana e, portanto, sem as 

representações simbólicas e fantasísticas que o constituem – a ideologia da vida cotidiana é 

constituinte do sujeito, pois é nela que ele se estabelece como voz de si e do outro. O universo 

da linguagem do/no qual emergimos-imergimos é, portanto, o universo da linguagem 

ideológica, o que parece confirmar que Filosofia da Linguagem e Sociologia do Discurso 

não precisam ser campos antagônicos, e aparentemente, não o são para o Círculo de Bakhtin. 

 

 

1.4. DIALÉTICA E DIALOGISMO: É POSSÍVEL? 

 

Como podemos perceber até aqui, dialética e dialogismo podem caminhar juntos, o 

que não quer dizer que eles, ao mesmo tempo, não formem um par conflituoso. Haveria a 

possibilidade de as categorias da primeira serem desdobradas no segundo? Lembrando que 

as categorias dialéticas, como vimos, são sempre compostas e não são estáticas, mas estão 

em pleno movimento na totalidade caótica das relações sociais: a) o singular, o particular e 

o geral; b) o conteúdo e a forma; c) a essência e o fenômeno; d) a causa e o efeito; e) a 

necessidade e a casualidade; e, por fim, f) a possibilidade e a realidade. Surge, nesse ponto, 

o questionamento de que relações essas categorias do método dialético poderiam ter com a 

análise bakhtiniana da linguagem e mesmo se seriam passíveis de uma transposição à queima 

roupa ou necessitariam de novas ou mais detalhadas conexões ou, ainda, se realmente 

existiria a possibilidade de relacioná-las.  

A primeira categoria da dialética, que trata do grau de generalidade dos fenômenos, 

diz que o singular é o próprio fenômeno em si, pois ele é único. Isso nos remete 

imediatamente ao enunciado concreto e irrepetível de Bakhtin. O enunciado concreto 

encerra características em si mesmo e acontece uma única vez na esteira discursiva; ele é, 

ao mesmo tempo, particular, pois é enunciado entre outros enunciados, não circula 

isoladamente, passando a um grau mediano de generalidade; por último, é também universal, 

pois há enunciado enquanto há linguagem. Assim, o enunciado também possui vários níveis 

de conexões, embora em si mesmo ele possua um acabamento: “Cada enunciado é um elo 

na corrente completamente organizada de outros enunciados...” (BAKHTIN, 2011, p. 272).   

A segunda categoria dialética trata do conteúdo e da forma do fenômeno, da base 

material do objeto e o modo como ele se apresenta e se relaciona com outros fenômenos, 
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respectivamente. No método dialógico dos estudos de linguagem, vemos igualmente 

conteúdo e forma se entrelaçarem; a base material da linguagem, para Bakhtin, é o 

enunciado, que está para além de uma simples formalização da língua que possa ser avaliada 

apenas sintaticamente, por exemplo. Esse enunciado possui forma e tem estilo que reflete 

diretamente o gênero do discurso no qual se insere: vai desde um estilo mais individual, 

como uma conversa comum entre pessoas, a gêneros em que a individualidade se torna 

opaca, como documentos oficiais e textos acadêmicos, por exemplo. “O estilo integra a 

unidade de gênero como seu elemento” (BAKHTIN, 2011, p. 266). Já seu conteúdo 

semântico, que se relaciona com a porção de subjetividade expressa no estilo, lança mão de 

recursos para sua construção composicional: lexicais, gramaticais.  

Para que se identifique um enunciado em um determinado gênero é preciso que estilo 

e conteúdo sinalizem características que apontem para ele e não para outro; o seu elemento 

de expressividade é a própria relação entre esses dois elementos, que também lutam entre si 

por fazer parte da escolha dos falantes no momento da enunciação: opta-se por tal palavra 

ao invés de outra no momento do enunciado, o que reflete uma escolha ideológica naquele 

momento. Quanto à relativa autonomia entre forma e conteúdo no método dialético, como 

no caso de um novo conteúdo ainda ser expresso por uma velha forma ou o contrário, na 

perspectiva dialógica o elemento de mudança em nível histórico tem igual importância, pois 

um elemento novo na língua não surge do dia para a noite, nem “pode integrar o sistema da 

língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de experimentação e elaboração de 

gêneros e estilos” (BAKHTIN, 2011, p. 268). Forma e conteúdo são determinados também 

pelas condições históricas dos falantes, o que nos remete diretamente ao chamado salto 

qualitativo presente no primeiro princípio geral do método dialético descrito por Engels.  

A essência e o fenômeno – como terceira categoria de análise dialética – enfatizam 

o aprofundamento do estudo dos processos sociais objetivos, sendo a primeira a 

característica interna e o segundo ligado à manifestação externa de determinado processo 

socialmente construído. Deixando claro, aqui, que essência não remete a uma imutabilidade; 

mas, sim, o que está no interior do fenômeno, modulando-o. No caso da linguagem como 

atividade humana, como processo social objetivo, podemos analogamente dizer que o 

enunciado concreto é o fenômeno por excelência, que tem a forma de palavras e, por isso, 

carrega em si necessariamente ideologia. Esta, então, sendo o que constitui a linguagem, 

pode até se ocultar num primeiro momento, mas é totalmente passível de ser conhecida, e a 

ideologia como essência do enunciado não está atrás da palavra como um fantasma, mas 
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representada nela mesma, influenciando e igualmente sofrendo influências dos sujeitos 

ideológicos em diálogo. 

A quarta categoria do método dialético é formada pela dupla causa e efeito, na qual 

o fenômeno é gerado pela causa, que tem como consequência o efeito. No método dialético 

que expomos a partir do que Marx e Engels criticam em Hegel, a causa aparece como a que 

reside na natureza do fenômeno, transformando-o interna ou externamente, mas o efeito não 

tem o poder de antecipar o fenômeno, assim como algo que sucede o fenômeno pode não ser 

necessariamente a sua causa, e aqui cabe assinalar uma diferença: no método dialógico, o 

efeito de sentido de um enunciado pode antecipar outro enunciado que vem a seguir, assim 

como pode causá-lo, pelo fato desses enunciados serem habitados de palavras do outro do 

discurso. “Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de resposta...” (BAKHTIN, 2011, p. 271). 

Vemos que a alternância dos sujeitos no diálogo e o elemento histórico fazem essa dança ser 

um pouco diferente no dialogismo, mas não descarta ou rechaça essas categorias.  

 A quinta categoria dialética é formada pela necessidade, que é interna e imperativa 

ao fenômeno, e a casualidade, ligada a circunstâncias externas, é contingente; os dois fazem 

parte da lógica do desenvolvimento das condições sociais objetivas. No método dialógico, 

já que estamos lidando com o fenômeno enunciado concreto, que é a base material da 

linguagem, a sua necessidade é a própria enunciação: para ser enunciado ele precisa ser dito 

ou escrito. Casualidade não diz respeito a algo fortuito ou inesperado, mas algo que está nas 

condições externas para o ato enunciativo, por assim dizer, o seu contexto; este depende de 

condições determinadas socialmente e que podem mudar no movimento histórico.  

Como sexta e última categoria do método dialético, temos a dupla possibilidade e 

realidade como uma extensão da anterior, pois a possibilidade é como uma tendência que 

leva à necessidade. E algo só se torna real se é possível.  Os dois elementos são mutuamente 

dependentes, pois só a possibilidade pode gerar a realidade, assim como a realidade gera a 

possibilidade. Na perspectiva dialógica, a questão da possibilidade de um enunciado está 

ligada diretamente ao fato de que ele é um fenômeno relativamente acabado e que espera 

uma resposta, mesmo uma réplica. Essa aparência de acabamento de um enunciado 

possibilita que uma resposta lhe seja dada, e ele mesmo já é construído em resposta a um 

outro na esfera discursiva e demanda, em igual medida, uma responsividade. 

Pudemos ver, portanto, que as categorias próprias da dialética podem, com as devidas 

ressalvas, coexistir com o dialogismo bakhtiniano, mostrando, apesar de suas diferenças, 

uma relação possível entre dialética e dialogismo pelo uso comum de suas categorias. 
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 Dialogismo é o método utilizado para se trabalhar a Filosofia da Linguagem que é 

marca dos estudos bakhtinianos; nele, tudo está em conexão e há uma antecipação de 

enunciações que se faz possível pela presença das várias vozes no ato enunciativo. Não há 

uma síntese estanque entre velho e novo – o que se caracteriza como uma deformação do 

próprio método dialético ao longo do tempo, que é vivo, multidimensional – mas realmente 

um diálogo. O que acontece em comum é a luta, pois a esfera da linguagem não é algo 

estático ou amigável, mas arena de luta entre valores e escolhas ideológicas a cada 

enunciado, resposta, réplica e tréplica. Todos os campos da atividade humana são permeados 

pela língua e são fonte e resultado de lutas ideológicas, e isso acontece dialeticamente. 

Opostos brigam por um lugar na esteira discursiva, que tem a vontade do que enuncia como 

possibilidade de realização, pois dependem de sua escolha. Mas essa escolha não é individual 

nem isolada, e sim fruto do que é socialmente produzido e compartilhado.  

Concordamos com Ponzio e Lênin quando esses criticam uma dialética engessada e 

monológica, fruto de uma visão totalizadora do conhecimento. Em contraposição à Sartre e 

sua Crítica da razão dialética, Ponzio parte da premissa de que houve um “distanciamento 

entre dialética e dialógica [...] inclusive após a crise das grandes ideologias e das crescentes 

formas de individualismo na vida social...” e reforça a necessidade de uma “crítica da razão 

dialógica’’(PONZIO, 2008, p. 231) que faça as pazes como método dialético, esse que 

encara o conhecimento como algo “vivo, multilateral (com um número de possibilidades em 

constante aumento) e com uma infinidade de matizes de qualquer abordagem” (LÊNIN, 

2018, p. 336). Ponzio ainda nos diz que a grande contribuição de Bakhtin à dialética 

materialista é a questão da alteridade. “Portanto, a dialética se apresenta como dialógica 

porque nela o diálogo não é uma característica exterior ao discurso, mas sua estrutura lógica 

(PONZIO, 2008, p. 233). 

Aqui, engrossamos o coro dos que propõem as pazes entre Dialética e Dialógica por 

perceber que sua coexistência, ao contrário de parecer uma heresia metodológica, possui, 

sim, algo de enriquecedor para a análise do discurso de base marxista-bakhtiniana. 

 

 

1.5. DE QUE IDEOLOGIA ESTAMOS FALANDO?  

 

Muito se tem falado no meio acadêmico e fora dele sobre ideologia e ela mesma, a 

ideologia enquanto signo, possui acento ideológico, pois esse signo tem sido usado com 

variados sentidos ao longo da história. Desde o filósofo francês Destutt de Tracy, que cunhou 
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essa palavra pelos idos de 1800 para designar o estudo das ideias, passando por Marx e os 

que vieram depois dele, ideologia tem sido algo que, por deslizar entre base e superestrutura 

– aqui confirmamos ideologia como um signo ideológico ao partir de uma visão de mundo 

específica, marxista – volta à discussão ferrenha sempre que a luta de classes recrudesce em 

sua violência, como temos presenciado nos tempos atuais. 

Nessa tese, ideologia vem da tradição marxista e mais especificamente, leninista. 

Marx já havia escrito sua grande obra sobre o assunto, A ideologia alemã, entre 1845-46, 

que se constituiu em uma ferrenha crítica à religião e aos hegelianos de esquerda, como 

Ludwig Feuerbach. Ali, Marx lança as bases de sua teoria materialista da história, ao afirmar 

que é a vida material que determina o que pensamos; é na base do modo de produção da vida 

em geral que as ideias se constituem, não o contrário: “essa concepção da história, portanto, 

tem por base o desenvolvimento do processo real da produção, e isso partindo da produção 

da vida material imediata (MARX, 2008, p. 35). Esse processo real e objetivo de produzir a 

vida e a riqueza está na base da formação de todo o pensamento teórico, religioso, filosófico 

de uma sociedade. As chamadas superestruturas são, então, na mesma ordem, determinadas 

e passam a determinar o que acontece na vida real, ordinária. “Esta soma de forças 

produtivas, de capitais, de formas de relações sociais, que cada indivíduo e cada geração 

encontram como dados existentes constitui a base concreta da representação que os filósofos 

fazem do que seja “substância” e “essência” do homem” (MARX, 2008, p. 36). Essa é a 

crítica de Marx à metafisica de Hegel, que acreditava que a sociedade possuía um Espírito 

Absoluto, e à filosofia alemã até então, colocando de pernas para o ar o conhecimento dado 

como imutável pela tradição alemã. 

Acontece que Lênin não teve acesso a esse texto, pois A Ideologia Alemã veio ao 

conhecimento do público pela primeira vez nos idos de 1930. Apesar de não conhecer esse 

texto especificamente, o tema ideologia perpassa toda a obra de Marx e, assim, estava latente 

na leitura dos textos do filósofo alemão que passaram pela mão do idealizador da Revolução 

Russa, textos esses que tinham a concepção materialista da história como direção: era na luta 

encarniçada de classes que a vida acontecia, dando lugar a formulações teóricas posteriores 

e que serviriam para momentos seguintes, estabelecendo uma relação dialética entre teoria e 

história. 

É em A Ideologia Alemã que Marx instaura a conhecida visão de ideologia como 

falsa consciência por representar o modo de pensamento da classe dominante; essa, para 

manter seu poder, faria circular pela sociedade as ideias de forma a embaçar a visão real das 

coisas, pois “a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é 
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também o poder espiritual dominante” (MARX, 2008, p, 48, grifos do autor). Embora isso 

possa acontecer, ideologia não é um privilégio de classe, mas está presente nos indivíduos 

independentemente de sua origem, pois ela está presente na vida, em todas as relações. É 

nessa direção que vai Lênin. 

Lênin vivia o cotidiano das relações truncadas que levaram à eclosão da Revolução 

de 1917 na Rússia e conhecia bem o cotidiano daquele país agrário que precisava romper 

com a tradição czarista. O tempo que lhe sobrava da luta diária era investido na escrita de 

suas formulações teóricas sobre e para o processo revolucionário. Ele era um defensor da 

construção teórica na e para a luta, pois a experiência lhe mostrava que a massa não possuía 

um pendor natural à agitação revolucionária e, sendo assim, não haveria uma revolução 

espontânea; portanto, era preciso que o socialismo tivesse uma porção teórica substancial 

que seria passada e ensinada pelos intelectuais aos trabalhadores, já que a esses últimos não 

sobrava tempo de pensar sobre sua condição, mas somente de sobreviver ao caos da vida: 

“se o socialismo democrata é adepto do desenvolvimento integral da consciência política do 

proletariado, não só em palavras, deve ir a todas as classes da população [...]. Devemos “ir 

a todas as classes da população” como teóricos, como propagandistas, como agitadores e 

como organizadores (LÊNIN, 2006, p. 198). Ou seja: para Lênin, não há uma consciência 

de classe que brote naturalmente no indivíduo e, por isso, não há espontaneidade por parte 

da massa para o processo revolucionário, mas essa consciência precisa ser despertada. 

 

Principalmente os chefes deverão instruir-se sobre todas as questões 

teóricas, desvencilhando-se cada vez mais da influência da fraseologia 

tradicional, própria da velha visão de mundo, sem nunca esquecer que o 

socialismo, desde que se tornou ciência, exige ser tratado como tal, ou seja, 

ser estudado. A consciência assim conquistada, e cada vez mais lúcida, 

deverá ser difundida entre as massas operárias com zelo cada vez maior, 

cada vez mais fortemente alicerçado na organização... (LÊNIN, 2006, p. 

131).  

 

Para Lênin, essa consciência despertada pelo intelecto faz parte da tomada de 

consciência de que existe classe e, assim, existe ideologia. Assim como a classe dominante 

possui uma ideologia que a orienta para ação e, por essa ação, orienta-se de volta à ideologia,  

todo o restante que não responde por classe dominante, ou seja, a classe operária, 

trabalhadora, que vende sua força de trabalho para quem detém o capital, essa classe também 

possui ideologia. A ideologia está na vida, mas precisa acordar, e isso só acontece pelo 

conhecimento. 
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É esse estar na vida a visão de ideologia que Bakhtin e seu Círculo também 

defendem. Ela está na vida, em qualquer atividade humana, pois a ideologia está na palavra, 

a base da linguagem. Nesse sentido, a visão bakhtiniana da ideologia é uma visão marxista 

sim, mas que vai em direção à visão leninista. Para o Círculo Russo, a questão ainda tem um 

desdobramento: a ideologia acontece tanto no que ele vai chamar de estratos superiores – as 

superestruturas, que são os sistemas filosóficos, direito, arte, religião – como no dia a dia 

ordinário e comum, que vai ser nomeada como ideologia cotidiana. Isso porque a ideologia 

desliza em forma de enunciados por todas as esferas, das superestruturas ao cotidiano e desse 

voltando a elas, numa dança dialética e dialógica que compõe o discurso humano, porque 

“la lengua en el proceso de realización pragmática es inseparable de su contenido ideológico 

o vital” (VOLÓSHINOV, 2009, p. 121)8. 

Portanto, a ideologia de que estamos falando nesse trabalho é a ideologia que está 

presente em tudo o que o ser humano faz, pensa e realiza, e isso tudo acontece 

inseparavelmente da linguagem.  

No capítulo que se segue trataremos do quem entendemos por economia discursiva 

e como chegamos à conclusão de sua existência no campo de estudo dessa tese.   

             

 
8 “a língua no processo de realização pragmática é inseparável de seu conteúdo ideológico ou vital” (tradução 

minha). 
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2. POR UMA ECONOMIA DISCURSIVA 

 

 

Dada a materialidade que possui a linguagem, sendo o enunciado concreto sua 

expressão, partimos da possibilidade de uma cooperação entre Filosofia da Linguagem e 

Sociologia do Discurso, vista no capítulo anterior. Justificamos tal denominação pelo fato 

de ser o método marxista de natureza sociológica e do qual partiu o estudo da linguagem 

empreendido por Bakhtin e seu Círculo; a teoria marxista é, aqui, a lente pela qual se lê a 

vida social, que está imersa na linguagem: 

 

A linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a 

consciência real, prática, que existe também para os outros homens, que 

existe, portanto, também primeiro para mim mesmo e, exatamente como a 

consciência, a linguagem só aparece com a carência, com a necessidade 

dos intercâmbios com os outros homens [...]. A consciência é, portanto, de 

início, um produto social e o será enquanto existirem homens (MARX; 

ENGELS, 2008, p. 24-25, grifo dos autores). 

 

Por esse olhar sociológico e mais aprofundado dos variados discursos presentes na 

sociedade, podemos perceber que os enunciados formadores da cadeia discursiva possuem 

nuances e/ou formas variadas, seja em sua regularidade ou em seus sobressaltos, assim como 

na produção de efeitos de sentido. Discurso é linguagem, e é dessa que se utilizam as mais 

diversas práticas intersubjetivas no mundo social. Essa esfera da realidade linguística, que é 

a sua prática, é construída nas relações sociais entre os sujeitos, que carregam em si 

atravessamentos de diversos enunciados que estão presentes na linguagem. 

Discurso é atividade que se inscreve na vida social e possui trilhas percorridas 

simultaneamente por vários sujeitos. Discurso que se produz no ato mesmo em que se opera, 

ao mesmo tempo em que opera, pois acontece na operação mesma que o constitui (GÓES, 

2012). Essas trilhas são representadas por cadeias de palavras que circulam e formam esse 

discurso, em um ir e vir e devir de vozes que dialogam, o que nos remete de imediato ao 

pensamento de Bakhtin, para o qual o ato é “ação concreta”, e que é “praticado por alguém 

situado, não transcendente” (SOBRAL, 2005, p. 20). 
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Discurso é linguagem e essa é constituinte dos modos de vida de todos os grupos 

sociais, que falam entre si por signos, que são ideológicos: “El área de la ideología coincide 

con la de los signos. Entre ellos se puede poner un signo de igualdad. Donde hay un signo, 

hay ideologia. Todo lo ideológico posee una significación sígnica” (VOLÓSHINOV, 2009, 

p.27-28)9. 

O signo, portanto, não está deslocado de sua materialidade; ele é, ao mesmo tempo, 

reflexo e constituinte dessa, estabelecendo, portanto, sua existência objetiva; o processo de 

enunciação é, então, construído historicamente, no dia-a-dia das atividades humanas. O 

Círculo de Bakhtin se debruça no princípio marxista da história para estabelecer suas bases 

axiológicas para o estudo filosófico da linguagem, chegando aos dois conceitos já presentes 

nesse texto, fundamentais para o estudo que aqui se apresenta no âmbito da criação e 

reprodução dos variados discursos: o enunciado concreto, produzido pelos e entre sujeitos 

no momento da enunciação, e a ideologia cotidiana. Estes trazem à luz a forma linguística 

enquanto signo dentro de determinados contextos de seu uso. Por isso, diferentemente de 

Saussure, por exemplo, que isola o signo linguístico em sua forma de sinal arbitrário, os 

estudos bakhtinianos se propõem a compreender esse signo dentro de contextos concretos 

no processo de enunciação. Para o Círculo, a palavra é, por si, um ato ideológico: está 

presente nos diversos enunciados que compõem a vida cotidiana, inserida numa totalidade 

muito longe de ser homogênea ou inerte, mas sim uma percepção de realidade caótica e 

transitória, na qual se conjugam vários elementos em relação uns com os outros e na qual a 

ação humana na história intervém o tempo todo, modificando-a.  

Em MFL, Volóshinov dá status de concreto ao enunciado em sua crítica ao 

objetivismo abstrato, a partir de sua manifestação dentro de contextos discursivos reais 

diversos, que são os gêneros, pois a linguagem permeia todos os campos da atividade 

humana e, por isso, ela não se esgota nem em tema, nem em estilo. Esses aspectos das formas 

discursivas não são estáticos, mas estão em constante interação com os processos histórico-

ideológicos na sociedade nos mais diversos contextos discursivos. Pela linguagem se 

sedimenta a ideologia; pela palavra, o ato discursivo anuncia e enuncia seu teor político e, 

por isso, a visão bakhtiniana de ideologia cotidiana: a comunicação discursiva vai além de 

um simples reconhecimento de sinais linguísticos (VOLÓSHINOV, 2009), mas está 

preenchida de signos que remontam à esfera do pensar de um grupo social determinado, e 

com relação a outras esferas do discurso que ocorrem cotidianamente: “Ora, a língua passa 

 
9 “A área da ideologia coincide com a dos signos. Entre eles se pode pôr um signo de igualdade. Onde há um 

signo, há ideologia. Todo o ideológico possui uma significação sígnica” (tradução minha). 
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a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de 

enunciados concretos que a vida entra na língua” (BAKHTIN, 2011, p. 265). 

O sistema da língua, então prescinde de um sistema ideológico, já que a palavra é, 

ela mesma, dessa natureza. Volóshinov (2009, p. 146) entende que “los sistemas ideológicos 

articulados de la moral social, de la ciencia, del arte, de la religión se cristalizan a partir 

de la ideología cotidiana y a su vez la influyen retroactivamente, dando em condiciones 

normales el tono de la ideología cotidiana”10.  

Esse constante processo de atividade de linguagem e produção de ideologia entre os 

sujeitos sociais nos traz a ideia de um movimento dialético-dialógico entre o particular e o 

geral, por meio da captura e análise das formas que se entrelaçam na produção de uma 

determinada economia discursiva, a ser conceituada adiante, presente nos mais diversos 

enunciados que povoam a atividade humana em seus diversos contextos sóciodiscursivos. 

Abandonamos com Bakhtin a ideia de ouvinte e falante presente em vários estudos 

de linguagem por entender que isso pode ser um elemento engessador do fluxo discursivo. 

Utilizaremos o conceito bakhtiniano de enunciado concreto como “unidade real da 

comunicação discursiva”, que é praticado entre “sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 

269 e 275) de forma dialógica. 

 Ao nos utilizarmos do termo economia discursiva, estamos partindo da teoria da 

economia política presente em Marx, na qual ele põe por terra a suposta neutralidade 

econômica apregoada por seus antecessores que acreditavam na regulação natural do 

mercado, na sua “mão invisível” – termo cunhado por Adam Smith em 1757 em A riqueza 

das nações – e insere o elemento político ou a vontade humana como constituinte da vida 

econômica. Assim, o mercado não agiria por si só, pois ele não se constitui num ente com 

vida própria, mas sim a vida econômica é construída pela ação humana; logo, já nasce repleta 

de interesses. E se falamos de ação humana e de componente político, não podemos ignorar 

a questão ideológica constituinte das condições materiais de existência que se expressam 

predominantemente pela linguagem, a atividade humana que está presente em todas as outras 

esferas. A ideologia tem um papel preponderante na construção social, ao mesmo tempo em 

que é construída por ela, interpenetrando-se mutuamente, dando ao discurso um aspecto de 

elemento da própria realidade: “O mundo material, tal como existe para os seres humanos, 

 
10 “os sistemas ideológicos articulados da moral social, da ciencia, da arte, da religião se cristalizam a partir da 

ideologia cotidiana e por sua vez a influenciam retroativamente, dando em condições normais o tom da 

ideologia cotidiana” (tradução minha). 
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não é um dado natural; é um modo de atividade produtiva, um sistema de relações sociais, 

um produto histórico” (WOOD, 2003, p. 32, grifo da autora). 

Segundo Marx e Engels (2008), é a atividade prática da vida humana que gera a 

consciência de si e o modo de pensar da sociedade; estão aí as relações de produção, em uma 

base econômica sobre a qual se eleva uma superestrutura política, jurídica, cultural, 

ideológica. Mas essas instâncias não são estanques nem polarizadas; o que ocorre de 

constante é a interlocução entre elas. Os conceitos de base e de superestrutura são muito 

mais dinâmicos do que a maneira como foi popularizado por um marxismo vulgar que 

acreditava em instâncias separadas que apenas se tocam; pelo contrário: as relações 

históricas são muito mais complexas, atravessadas e atravessando os processos discursivos 

da sociedade, há um fluxo e um contrafluxo entre essas esferas que não cessam de se 

inscrever mutuamente na História.  

O discurso que tem em si a pretensão de pensar essa sociedade deslocada da própria 

realidade na qual tudo acontece e, por isso independente da história – na qual as leis naturais 

são invioláveis, tornando as relações acidentais, e não determinadas por fatores palpáveis – 

nada mais é do que ideologia, esse algo construído no e pelo sistema simbólico da linguagem 

cotidianamente; “base e superestrutura, ou os outros níveis de uma formação social”, não 

podem ser vistos como compartimentos ou esferas regionalmente separadas, “mas como uma 

estrutura contínua de relações e formas sociais”. As relações políticas, jurídicas, os 

movimentos culturais não são meros reflexos, mas “constituintes de um modo de produção” 

que não se apresenta apenas como “uma tecnologia, mas uma organização social da atividade 

produtiva” (WOOD, 2003, p. 33).  

Pensamos que, então, nesse momento, caberia a pergunta: pelo fato de a linguagem 

estar presente em toda a atividade humana, poderíamos considerar a possibilidade de existir 

uma espécie de economia em termos discursivos que estaria imbricada na roda da economia 

política, já que o discurso como atividade humana perpassa e é perpassado por todas as 

esferas da vida em sociedade? 

O termo economia utilizado nesse trabalho se refere tanto ao processo de produção 

como ao de circulação de elementos ou eventos; refere-se a quantidades, mas também a 

qualidades: a quantidade X do tipo Y de mercadoria ou de energia circula em determinada 

esfera. Vai de um local a outro transportada de determinada forma e com muitos elementos 

humanos envolvidos. Por isso, apesar da aparência homogeneizante que carrega o produto 

final, ele leva consigo em si uma carga expressiva de complexidade e intervenções de quem 

o produz. Para Marx 
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a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio 

de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. 

A natureza dessas necessidades – se, por exemplo, elas provêm do 

estômago ou da imaginação – não altera em nada a questão. Tampouco se 

trata aqui de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, 

como meio de subsistência, isto é, como objeto de fruição, ou 

indiretamente como meio de produção. Toda coisa útil, como ferro, papel 

etc., pode ser considerada sob duplo ponto de vista: o da qualidade e o da 

quantidade” (MARX, 2013, p. 113).  

 

O produto satisfaz o estômago ou a imaginação. Falar desta última não retira a 

materialidade da mercadoria, mas a coloca em um patamar no qual a subjetividade também 

entra como instância operante. A mercadoria, elemento que traz em si a concretude, o 

palpável, também circula pela esfera subjetiva, introduzindo, aí, a questão do valor.  

O início de todo o processo de produção e circulação de mercadorias no mundo 

capitalista se dá com a instituição de um valor de uso para o próprio sujeito e valor de troca 

ou de mercado de cada uma delas. Esses dois valores possuem uma equivalência, como por 

exemplo: compra-se um quilo de tomate por cinco reais. O quilo do tomate e os cinco reais 

não são a mesma coisa, mas são equivalentes no momento da troca. Essa equivalência é 

determinada pela quantidade de trabalho humano vivo aplicado nessa relação, mas que morre 

ao virar a mercadoria palpável, objetificada, pois, apesar de ser um trabalho material ele 

passa à imaterialidade por força do objeto pronto, que força um apagamento das marcas do 

trabalhador, no sentido de que não se pode determinar o quantum de tempo e esforço 

impressos pelo trabalhador no produto final, pela complexidade do processo envolvido. E, 

ao apagar a marca do indivíduo, o produto se universaliza com a aparência da ausência do 

sujeito. Mas é só uma aparência, pois sem o sujeito não há produção de mercadoria, ela não 

se produz sem a sua intervenção. 

 

Prescindindo do valor de uso dos corpos das mercadorias, resta nelas uma 

única propriedade: a de serem frutos do trabalho. Mas mesmo o produto 

do trabalho já se transformou em nossas mãos [...]. Com o caráter útil dos 

produtos do trabalho desaparece o caráter útil dos trabalhos neles 

representados, que não mais se distinguem uns dos outros [...]. Essas coisas 

representam apenas o fato de quem em sua produção foi despendida força 

de trabalho humana, foi acumulado trabalho humano (Marx, 2013, p. 116).   

 

O trabalho passa, então, a sustentar toda a cadeia de produção e circulação das 

mercadorias no modo de produção capitalista, seja ela produção material ou produção 

intelectual (MARX e ENGELS, 2013).  
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Aí está um grande avanço de Marx: elevar o valor de uma categoria estritamente 

econômica, a mercadoria, para além do que é expresso monetariamente, do dinheiro em si, 

e torná-la elo de uma relação social. O que se produz e o que se consome, e mesmo o que 

está em excesso na sociedade capitalista, passa a ser medido em primeira instância pelo valor 

do trabalho socialmente produzido. 

Não devemos pensar, contudo, que o fato de se falar em economia ou mesmo na 

palavra circulação que aqui se queira apontar para um sistema reduzido a números ou que se 

encerra em si mesmo, pelo contrário; a produção e a circulação não se dão da mesma forma, 

nem partem do mesmo ponto, vão a destinos igualmente diversos e retornam à cadeia 

produtiva em outros formatos. Um produtor agrícola, por exemplo, precisa de insumos de 

outros, e esses outros estão ligados a tantos outros mais, de modo que não se pode mais 

definir claramente o começo ou o fim dessa cadeia. 

O que queremos com isso? Dizer que, analogamente, um processo de produção de 

enunciados não ocorre linearmente nem sem a presença do sujeito que enuncia, pois, “o 

conhecimento humano não é uma linha reta”, como nos disse Lenin em seus Cadernos 

Filosóficos.  O enunciado, que é concreto e possui uma aparência de acabamento, vem 

carregado de marcas que são do sujeito da enunciação e da sua relação com vários outros 

sujeitos presentes no ato enunciativo. Ou seja: o enunciado é construído coletivamente, traz 

elementos de diversos sujeitos que dialogam entre si e para além de si. Para Bakhtin  

 

as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não 

podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua como 

fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação 

dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa comunicação dialógica 

que constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem [...] seja qual for 

seu campo de emprego (BAKHTIN, 2013, p. 209). 

 

Poderíamos, então, pensar que a produção e circulação de enunciados entre os vários 

sujeitos do discurso ocorreria também no modo de uma economia, na medida em que 

“enunciados são produzidos e circulam na cadeia e são utilizados pelos sujeitos falantes para 

situações concretas dadas” (VOLÓSHINOV, 2009, p. 108). 

A linguagem é, assim como o trabalho, “uma condição de existência do homem, 

independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de mediação do 

metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana” (MARX, 2013, p. 120). 

Na esteira da linguagem que não cessa de se mover em toda a atividade humana, o 

enunciado concreto apareceria aí como esse produto que se universaliza, essa mercadoria, 

esse “objeto externo” que circula para satisfazer necessidades discursivas em diversos 
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contextos. Ao mesmo tempo em que é universal e fruto do trabalho linguístico 

coletivamente/socialmente produzido, ele satisfaz a necessidade de um momento ou ato 

enunciativo específico que ocorre entre sujeitos; sim, pois o sujeito da enunciação já não é 

um, mas vários que intervêm na produção e circulação de um dado enunciado concreto que, 

assim como a mercadoria, passa por metamorfoses durante o processo. E ainda que esse 

enunciado pareça encerrado em si, as marcas dos vários sujeitos históricos que produziram 

e fizeram circular esse enunciado estão presentes.  

O valor do enunciado está na própria palavra que se estabelece como seu conteúdo, 

diz respeito a seu aspecto ideológico, é estabelecido pelos sujeitos do discurso, que são, 

como dito há pouco, sujeitos situados e que remetem determinada qualidade a elementos 

constitutivos do enunciado, como estilo, tom, etc., que diferem quando estão no contexto de 

uma polêmica ou de uma réplica, por exemplo. E, novamente em analogia com a mercadoria, 

podemos dizer que os enunciados “possuem objetividade de valor apenas na medida em que 

são expressões da mesma unidade social, do trabalho humano, pois sua objetividade de valor 

é puramente social e, por isso, é evidente que ela só pode se manifestar numa relação 

social...” (MARX, 2013, p. 125).  

Nessa constante relação social, o enunciado é, para Bakhtin, “a palavra povoada” 

(BAKHTIN, 2011, p. 232), posta sempre em diálogo, repleta de referências do outro, no qual 

não há uma última, definitiva, assim como não conhecemos a palavra inaugural da 

humanidade.  O valor de uso, por exemplo, é estabelecido no momento que o falante enuncia: 

a palavra se configura de uma maneira própria naquele momento e naquela instância 

enunciativa. Mas, ao mesmo tempo, esse enunciado possui um valor de troca no sentido de 

que, como palavra povoada, alheia, ele carrega em si várias possibilidades de efeitos de 

sentido dentro do contexto em que está acontecendo o ato da enunciação.  

O valor do enunciado concreto é justamente o que o faz elo social entre os vários 

sujeitos do discurso no momento do ato enunciativo. Volóshinov, por exemplo, tem uma 

interessante categorização da obra de arte como poética sociológica, definindo-a da seguinte 

maneira: ela é  

 

produto da interação e momento essencial do acontecimento que constitui 

a interação; não é isolada, mas participa enquanto unidade do fluxo da vida 

verbal; reflete a infraestrutura econômica geral; e participa, juntamente 

com outras formas de comunicação, de um processo de interação e de 

trocas de formas (SOUZA, 2002, p. 34). 
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Assim como na obra de arte, esse princípio pode ser considerado comum a qualquer 

gênero do discurso, pois “no se deve disociar la ideologia de la realidad material del signo”, 

nem “separar el signo de las formas concretas de la comunicación social” e tampouco “las 

formas de la comunicación de sus bases materiales” (VOLÓSHINOV, 2009, p. 44)11. Ou 

seja, nesse discurso que é produzido e circulado em forma de uma economia, são também 

(re)produzidos e circulam enunciados com diferentes escalas de valores de uso e de troca 

entre os sujeitos, valores estes que se interpenetram: “Em outras palavras, todo ato cultural 

se move numa atmosfera axiológica intensa de indeterminações responsivas, isto é, assume-

se uma posição valorativa frente a outras posições valorativas” (FARACO, 2005, p. 3). O 

tom que é utilizado no momento de um ato enunciativo pode ter várias interpretações 

dependendo do contexto discursivo e dos sujeitos envolvidos com suas realidades vividas, 

essas que formam a ideologia cotidiana de cada um, pois  

 

todo enunciado compreende uma orientação valorativa que permite a 

criação de vários sentidos a um mesmo segmento linguístico [...]. A 

expressividade do enunciado, situada entre a fronteira do verbal e o não-

verbal, o dito e o não-dito, é uma resposta que faz emergir a relação do 

locutor não só com o próprio objeto do discurso, mas também os 

enunciados do outro sobre o mesmo objeto, o que reflete a dialogicidade 

constitutiva (entre discursos e sujeitos) e sua dimensão social. Enunciar, 

dessa forma, é atribuir valor ao que se diz e aos outros dizeres, é se 

posicionar ideologicamente em relação ao outro (FLORES et al, 2009, p. 

45).  

 

Assim sendo, o que se pretende aqui denominar como uma economia discursiva a 

partir do conceito marxista de economia política e transportando-o para a atividade da 

linguagem é exatamente o que ocorre no contexto da produção e de circulação de enunciados 

concretos, esses que possuem acentos valorativos de uso e de troca específicos, mas passíveis 

de múltiplos efeitos de sentido dependendo do contexto do ato da enunciação e das posições 

ideológicas dos sujeitos participantes, acontecendo de modo universal.  Nessa economia, 

cada sujeito possui sua escala de valoração no momento da enunciação. Quem fala, fala de 

algum lugar, isto, é, está inserido num contexto discursivo determinado. O estilo e a 

composição do enunciado são específicos de cada esfera discursiva (ex.: científica, 

jornalística, artística), mas há praticamente uma inesgotabilidade de sentidos quando da sua 

produção e circulação entre os vários sujeitos do discurso.  

 
11 “não se deve dissociar a ideologia da realidade material do signo”, nem “separar o signo das formas concretas 

da comunicação social” e tampouco “as formas da comunicação de suas bases materiais” (tradução minha). 
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Economicamente, os enunciados carregam quantidades e qualidades de acentos 

específicos e transitam pela cadeia de transmissão – termo de Lênin utilizado por Bakhtin 

(2011) – ganhando novos acentos justamente pelo dialogismo constitutivo da linguagem. Ao 

mesmo tempo, os enunciados são descarregados e carregados nessa espécie de ‘esteira 

discursiva’ por quem fala e por quem ouve, estes que já não são apenas falantes ou ouvintes, 

mas sujeitos dialogantes entre si. Assim como a mercadoria no contexto de uma economia, 

o enunciado concreto permanece esse objeto externo e concreto que é produzido e 

descarregado para circular no discurso, mas vai assumindo várias formas e conteúdos que 

operam na esfera subjetiva. Por ser signo ideológico, a palavra está sempre pronta. Pronta 

para ganhar novos sentidos.  

Novamente utilizando-nos da analogia à mercadoria na economia política e à 

terminologia marxiana, na economia discursiva há que se ter cuidado com o que chamaremos 

aqui de fetiche do enunciado: o fato de pensarmos que ele pode se encerrar em si mesmo, 

num simples dito, isento de ideologia. 

 

O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, 

simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais 

de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos 

do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, 

por isso,  reflete também a relação social entre os objetos, existente à 

margem dos produtores [...]. Aqui, os produtos do cérebro humano 

parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam 

relações umas com as outras e com os homens. A isso eu chamo de 

fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são 

produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção 

de mercadorias (MARX, 2013, p. 147-148). 

  

Como se a mercadoria fosse autônoma e não tivesse as marcas das mãos humanas 

em sua feitura. Como se ela fosse, por si só, plena de existência sem a interferência humana. 

Assim também pensamos aqui na questão discursiva; nenhum enunciado se cria sozinho ou 

sem conteúdo de valor, pelo contrário: todo enunciado, concreto que é, tem sua criação na 

atividade humana e nele tem suas marcas; tanto quando é produzido em determinado 

contexto quanto à circular na cadeia de transmissão discursiva. É muito comum se pensar 

que um gênero jornal por exemplo, com a aparência de enunciado acabado e neutro, não 

tenha tido interferência da ideologia em seus mínimos detalhes: construção lexical, 

composicional e por aí vai. A ilusão de que a arena discursiva é isenta de valores é apenas 

isso: ilusão, e é o que estamos chamando de fetiche do enunciado, já que ele, aqui na seara 

da linguagem, é a mercadoria que é produzida, se metamorfoseia no processo e circula 
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ganhando contornos e produzindo efeitos de sentidos diversos e não programados 

inicialmente. 

Como, então, se materializaria de fato numa situação linguageira específica isso que 

seria o discurso em forma de uma economia? É possível que a prática discursiva diária tenha 

nos levado a essa elaboração ou é uma tentativa teórica que pode não ter consistência 

metodológica satisfatória? Veremos a seguir. 

Volóshinov (2009) aponta para o fato de a realidade ser ideologicamente refratada; a 

linguagem, o que conecta os homens entre si, possui uma orientação social, na qual a minha 

palavra vem da palavra do outro, produzindo um diálogo entre os estilos interior e exterior. 

Sendo assim, a própria ideologia cotidiana é polifônica: ela possui vozes do presente, assim 

como da História, além de uma voz que antecipa o discurso por vir, e ela mesma tem de 

encarar os chamados sistemas ideológicos superiores – o direito, a política, a cultura – que 

tentam obscurecê-la ao mesmo tempo em que fazem parte desse coral polifônico. 

A palavra nos afeta, somos transformados por ela; o sentido não é copiado nem entra 

na ordem da revelação, mas é constantemente revigorado pelas inúmeras nuances do 

discurso que atuam no tempo e no espaço (BRAIT, 2006). O discurso, portanto, possui uma 

bivocalidade (BAKHTIN, 2013): ele é dialogizado internamente. Além disso, segundo 

Ponzio (2008, p. 134), “a enunciação é uma moeda de duas caras: em uma aparece o falante, 

e na outra, o destinatário, posto que é o resultado da relação recíproca entre ambos, dentro 

de condições histórico-sociais determinadas...”.  

Havendo esse componente histórico, social, político e econômico, torna-se 

impossível concordar com a significação única da palavra. A atividade linguageira é, de 

acordo com Bakhtin, um campo de luta, uma arena onde o consenso não tem nada de natural 

ou espontâneo. Essa ausência de consenso é algo tão real que Gramsci (1982) aponta que há 

necessidade de sua construção em nível discursivo, o que é, por excelência, papel e lugar da 

ideologia. “O discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma 

os significados do mundo de posições diversas nas relações de poder”, e essas práticas 

discursivas “recorrem a convenções que naturalizam relações de poder e ideologias 

particulares” (GRAMSCI, 1982, p. 94), fazendo aqui  novamente uma analogia ao que 

Eagleton (2006) fala sobre o processo de racionalização, naturalização e universalização dos 

componentes ideológicos, pois estes processos ocorrem propriamente através da prática 

discursiva em realidades concretas que configuram o próprio cotidiano social. 

Houve, então, para traduzir o que foi dito até então, a escolha do campo acadêmico 

brasileiro como campo de atividade linguageira que servirá de objeto dessa tese: o complexo 
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campo da pós-graduação das universidades públicas brasileiras, lugar de disputas 

ideológicas e queda de braço entre conhecimento e capital, que sofre os efeitos ao mesmo 

tempo em que ajuda a construir um discurso político específico que norteia toda uma agenda 

de pesquisa, um discurso que passa pelos estratos superiores da ideologia, que seria seu 

sentido verticalizado, e se espalha pelo campo, chegando aos corredores da academia, dando 

o sentido da sua horizontalidade na própria ideologia cotidiana desse campo de atividade. 

Como dito acima, sabemos que cada campo de atividade humana e linguageira tem 

muitas vozes concorrendo e coexistindo; há constantes disputas enunciativas que dão 

materialidade ao que se diz no e sobre o campo que é, nesse caso, o campo da pesquisa na 

universidade pública brasileira, personificado nos Programas de Pós-graduação – os PPGs – 

onde é gerido o cotidiano da pesquisa acadêmica e localizados dentro das próprias 

universidades, com toda uma estrutura organizacional: coordenação, secretariado, 

professores convidados, professores da casa, alunos bolsistas ou não. Todo esse elenco dá 

vida ao funcionamento cotidiano do campo de pesquisa e faz circular na esfera do discurso 

tanto a ideologia do chão de fábrica, cotidiana, quanto faz ecos e dialoga com a ideologia 

dos estratos superiores, no sentido político, cultural, jurídico, tudo o que envolve a realidade 

e o dia a dia de um PPG. Entendemos que a interlocução é feita pela agência governamental 

que coordena o aparato da pesquisa brasileira: a CAPES – Coordenação de Apoio à Pesquisa 

e Ensino superior, criada em 1951.  

Como este é um trabalho de orientação materialista-histórica, não há como deixar de 

fora a construção histórica do nosso campo de atividade linguageira: falaremos 

primeiramente sobre todo o contexto histórico de criação da CAPES e como, com ela, o 

campo recente da pesquisa científica veio se desenvolvendo. Antes, porém, mostraremos 

como se deu nosso percurso de pesquisa, no capítulo a seguir.  
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3. CAMINHOS PERCORRIDOS: METODOLOGIA 

 

 

Assim como há método, há metodologia. Cada pesquisa percorre seu caminho, tem 

suas especificidades e seus referenciais. Em nosso caso, ao propor uma análise discursiva 

que se apresenta como uma operacionalização do materialismo histórico-dialético marxista, 

essa que chamamos de Sociologia do Discurso, aliada à Filosofia bakhtiniana de análise da 

linguagem, a metodologia nos leva indubitavelmente a um pensamento crítico dos 

fenômenos circunscritos na vida social, visto que as contradições e a visão negativa da 

sociedade estão em primeiro plano na análise da realidade de cunho marxista. Isso põe a 

pesquisa em molde predominantemente qualitativo, o que não nos impede, se necessário, a 

apresentação de elementos quantitativos com o fim de reforçar o enfoque da pesquisa. 

Método e metodologia: na análise empreendida por Marx sobre a sociedade 

capitalista, eles parecem se mesclar, pois, como já dissemos, Marx não inventou categorias 

puramente teóricas e as aplicou aos fatos; pelo contrário, como método materialista, ele parte 

da realidade concreta, faz as devidas abstrações que não param em si mesmas e faz a viagem 

de volta à realidade. 

 

Mas a nossa concepção da história é, sobretudo, um guia para o estudo [...] 

É necessário voltar e estudar a história, devem examinar-se em todos os 

detalhes as condições de existência das diversas formações socias antes de 

procurar deduzir delas as ideias políticas, jurídicas, estáticas, filosóficas, 

religiosas, etc. que lhes correspondem (MARX; ENGELS, 2010, p. 107, 

grifos dos autores). 

 

Para tal finalidade, empreendemos uma pesquisa bibliográfica e documental, que 

teve seu início no mestrado em Administração pelo Programa de Pós-graduação em 

Administração – PPGAd/UFF (VIEGAS, 2013), acerca do que envolve o campo da pesquisa 

acadêmica no Brasil a partir de sua dimensão pública, que tem em uma de suas principais 

materializações a CAPES como organização norteadora da agenda de pesquisa no campo 

científico nacional. 
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O corpus de nossa pesquisa se nutre basicamente de documentos oficiais  a partir dos 

quais foram feitas análises discursivas partindo do nosso referencial teórico, observando 

inicialmente em seus componentes a presença de elementos discursivos que identificassem 

o compromisso do Estado brasileiro desenvolvimentista com a ideologia e os objetivos do 

capital internacional12 – em particular dos Estados Unidos – para um ajuste nacional à 

economia mundial nos idos de 1950. Ressalta-se aqui, mais uma vez, a importância do 

contexto histórico para que se pratique uma Sociologia do Discurso que ampara e é amparada 

na Filosofia da Linguagem e realista do fenômeno que se pretende observar. Assim como 

em Marx, nosso método dialético é materialista; vai do real e gera o processo de pensamento, 

como ele mesmo diz: “Para Hegel, o processo de pensamento [...] é o criador do real, e o 

real é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do que o 

material transposto para a cabeça do ser humano e por ele interpretado” (MARX, 2013, p. 

45). Para Netto, isso atesta que sujeito e objeto estão implicados entre si, um não é externo 

ao outro: “Entretanto, essa característica não exclui a objetividade do conhecimento teórico: 

a teoria tem uma instância de verificação de sua verdade, instância que é a prática social e 

histórica” (2011, p. 23). 

As etapas da metodologia deste trabalho vão à procura de recursos discursivos 

utilizados que demonstrem o movimento de verticalidade-horizontalidade dialético-

dialógica entre os estratos superiores da ideologia científica representados pela CAPES e o 

campo científico, ou seja, a própria universidade, a fim de localizar e verificar como esse 

discurso dos estratos superiores do campo científico brasileiro é refletido e refratado na 

ideologia cotidiana que acontece efetivamente nos corredores da academia, gerando efeitos 

de sentidos que podem coincidir ou até colidir uns com os outros. 

Assim sendo, o corpus de nossa pesquisa foi dividida em três grandes grupos: 

primeiramente, com base no que foi acumulado em termos de conhecimento e dados – na  

primeira fase da análise que foi empreendida no mestrado, com o objetivo de aprofundar o 

estudo da dimensão do poder público na agenda de pesquisa científica nacional – foram  

feitas análises de depoimentos de ex-diretores e ex-presidentes da CAPES dados à Profa. 

Dra. Marieta de Moraes Ferreira, diretora do CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas – entre 1999-2005, e à 

Profa. Ms. Regina da Luz Moreira,  pesquisadora plena do CPDOC, depoimentos estes 

compilados no livro comemorativo CAPES 50 Anos, datado do ano de 2001, que fala do 

 
12 Esse é o assunto desenvolvido no capítulo 4. 
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meio século de existência da CAPES com o intuito de documentar a trajetória da 

organização, e que foi construído a partir do projeto CAPES, 50 Anos pelo próprio CPDOC. 

Efetivamente, o que fizemos foi destacar vários trechos das entrevistas com a 

finalidade de compreender discursivamente a política de gestão da CAPES sobre a pesquisa 

no Brasil a partir dos elementos sociais, econômicos, políticos e ideológicos presentes na 

formulação da agenda de pesquisa científica nacional, conteúdo que foi enriquecido a partir 

dos estudos bakhtinianos empreendidos no período do doutorado. 

Num período que data do ano de 1951 até 2001 (data de publicação do livro), 

pudemos observar uma linha do tempo importante, visto que o contexto histórico atua como 

um ponto comum a partir do qual podem ser visualizadas as dimensões econômica, política, 

social e cultural de cada época. 

Os registros das entrevistas compiladas no livro CAPES, 50 Anos e que serão 

utilizadas nesta pesquisa foram feitas com os seguintes ex-dirigentes da organização:  

− Almir Castro, diretor de programas da CAPES de 1954 até o golpe militar de 

1964.  

− Suzana Gonçalves, professora do Instituto Feminino ligado à PUC/RJ, que dirigiu 

a CAPES entre 1964 e 1966, período de grande instabilidade organizacional 

devido à ditadura militar. 

− Celso Barroso Leite, diretor-executivo entre 1969 e 1974, de grande atuação em 

comissões do Ministério da Previdência, onde também foi Secretário-geral em 

1967. Fez parte da delegação brasileira da Conferência Internacional do Trabalho 

em Genebra, Suíça, em 1969 e 1974. 

− Darcy Closs (entre 1974-1979), que posteriormente foi diretor de recursos 

humanos do SERPRO e por duas ocasiões diretor do CNPq.  

− Claudio de Moura Castro, que atuou na Organização Internacional do Trabalho 

– OIT na chefia de divisão de Programas Sociais do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, diretor-geral da CAPES entre 1979 e 1983. 

− Edson Machado de Sousa, que dirigiu a CAPES entre 1982 e 1989 e atuou em 

vários órgãos da Administração Pública, como o Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas – IPEA – e Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

− Eunice Ribeiro Durham, diretora-geral da CAPES entre 1990 e 1991 e Presidente 

da Fundação CAPES até 1992, retornando como presidente interina em 1995. 

Também atuou em vários órgãos de Estado, sempre ligada à área da Educação. 
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− Angela Santana, Diretora de Programas da CAPES entre 1991 e 1995.  

− Sandoval Carneiro Júnior, diretor-geral da organização entre 1991 e 1992. 

− Maria Andrea Loyola, Presidente da CAPES entre 1992 e 1995. 

− Abilio Baeta Neves, na gestão geral da organização até 2001, data da publicação 

do livro CAPES, 50 Anos e que esteve novamente no cargo em 2016. 

E preciso salientar que, apesar de haver uma linha do tempo, não foi seguida 

necessariamente esta ordem na análise pelo fato de temas comuns se fazerem presentes em 

vários enunciados concomitantemente.  

Como uma segunda etapa da pesquisa, abraçamos a tarefa de analisar um segundo 

documento oficial da CAPES, a Revista CAPES 60 anos: seis décadas de evolução da Pós-

graduação (CAPES, 2011), a segunda edição comemorativa da instituição, publicada dez 

anos após a primeira. Publicado durante o governo Lula, o documento carrega um tom 

triunfalista que será analisado a miúde e faz também uma grande linha do tempo para 

assinalar conquistas e desafios enfrentados pela CAPES desde sua fundação. Mais do que o 

primeiro, esse documento faz uma grande propaganda do campo científico e de sua gestão 

pela CAPES, colocando o Brasil acadêmico em uma vitrine para ser apreciado e consumido. 

Como última, mas não menos importante parte do nosso corpus e com o intuito de 

enriquecer a pesquisa com contextos mais atuais, lançamos mão dos Relatórios de 

Acompanhamento do PNPG 2011-2020 publicados pela CAPES, num total de quatro 

documentos: Relatório final de 2013; Elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa, 2014; 

Relatório final 2016-2017 e Proposta de Aprimoramento do Modelo de Avaliação da PG: 

Documento Final da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG 2011-2020 – 2018. 

Todos esses documentos estão em meio eletrônico no site da CAPES. 

Tendo apresentado o percurso de nossa pesquisa, partiremos para análise da primeira 

parte do nosso corpus no capítulo a seguir: o livro comemorativo CAPES, 50 Anos.  
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4. INTELECTUALIDADE BRASILEIRA E PAPEL HISTÓRICO DA 

CAPES 

 

 

A construção do conhecimento científico está intimamente ligada ao processo 

histórico, não podendo ser dissociada a ciência de seu tempo e, consequentemente dos 

processos específicos pelos quais ela é pressionada a alavancar-se e, concomitantemente, 

alavanca. 

Relativamente recente em termos de tempo histórico, a pós-graduação no Brasil tem 

incitado discussões no campo da pesquisa e tem sido cenário constante de lutas políticas, 

cenário esse que tem, muitas vezes, repetido levianamente modelos teóricos e mesmo 

organizacionais de outrem em detrimento do direcionamento para a análise das reais 

questões e necessidades em nível doméstico. 

Esse processo, que é resultado de uma desfronteirização decorrente da mundialização 

principalmente dos países considerados periféricos, tem dificultado a permanência de 

conhecimentos produzidos em território nacional; assim como qualquer produto, o 

conhecimento é apropriado pelo grande capital global, como as grandes corporações 

transnacionais. A própria discussão de propriedade e capital intelectual é uma das mais atuais 

no meio acadêmico pelo mundo afora, sendo que essa desfronteirização dos países não 

passou despercebida e já tinha sido explicitada por Marx em O Manifesto Comunista de 

1848, assim como a produção intelectual globalizada: 

 

A burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em 

todos os países. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e 

continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja 

introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas [...]. 

Em lugar das antigas necessidades, satisfeitas pelos produtos nacionais, 

que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas 

[...]. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a 

si próprias, desenvolve-se um intercâmbio universal, uma universal 

interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material 

quanto à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação 

tornam-se propriedade comum de todas. A estreiteza e o exclusivismo 
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nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis; das inúmeras literaturas 

nacionais nasce uma literatura universal (MARX, 1999, p. 13).  

 

Na construção do conhecimento, tal tarefa torna-se complicada na medida em os 

governos que se sucedem no Brasil continuamente colocam o país em busca de um lugar ao 

sol da mundialização. O país contém em si contradições que parecem carregar um peso 

histórico do qual é difícil se desvencilhar, o que pode, a priori, gerar uma sensação de 

desconexão, um descompasso entre o conhecimento que é construído e sistematizado e o 

que ele realmente representa no mundo concreto, criando-se uma necessidade de sempre se 

alcançar metas e de se adaptar ao que nos é estrangeiro e, exatamente por assim o ser, melhor 

do que o que temos capacidade de produzir.   

O papel da universidade no Brasil tem sido imprescindível nesse processo. Mesmo 

porque, muitas foram criadas no auge da euforia desenvolvimentista nos idos dos anos de 

1950 que, grosso modo, foi parte de uma estratégia dos países periféricos para barrar a 

entrada do comunismo pelas beiradas, pois o centro, os Estados Unidos, já estava 

devidamente armado e protegido contra a onda vermelha que varria parte do globo 

(GERMANO, 2003). O que impressiona é a atualidade desse contexto às portas do ano 20 

do século XXI. 

Nesse sentido, podemos questionar o papel da universidade, especialmente o da pós-

graduação, na qual se concentra o financiamento de pesquisas dentro desse cenário.  Com 

que sentido ela é construída historicamente no Brasil? É uma mera repetidora de modelos ou 

entra efetivamente no debate com a capacidade de geração de conhecimentos próprios que 

sejam de relevância para a realidade nacional? 

Acerca da produção intelectual de uma sociedade, Marx e Engels afirmam que ela 

está intimamente ligada ao pensamento social que, por sua vez, é fruto de condições 

específicas da existência material: “A produção das ideias, das representações e da 

consciência está, a princípio, intimamente ligada à atividade material” (MARX; ENGELS, 

2008, p. 28). A intelectualidade não é algo abstratamente vago e desconectado do mundo 

concreto, mas o afeta ao mesmo tempo em que é afetada por ele, reflete e refrata seus 

componentes ideológicos (VOLÓSHINOV, 2009). Wood reforça o engano contido nessa 

ideia da supervalorização do intelectual em detrimento do elemento concreto, afirmando que 

“apesar dessa autoglorificação ter passado por diversas fases desde a década de 1960, em 

todas as suas manifestações ela reforçou o afastamento da história” (WOOD, 2003, p. 20).  

Observa-se, então, que a realidade material produz todo um modo de pensar 

legitimado pela sociedade, atuando como um espelho, reproduzindo uma imagem 
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aparentemente cristalina, mas que deixa passar despercebidas imagens sobrepostas não 

vistas a olho nu. Esta é a ideologia, tão mais forte e mais eficaz à medida que anula a 

aparência de si mesma, e é disso que trata Zizek: 

 

Assim, uma ideologia não é necessariamente falsa: quanto ao seu conteúdo 

positivo, ela pode ser verdadeira, muito precisa, pois o que realmente 

importa não é o conteúdo afirmado como tal, mas o modo como esse 

conteúdo se relaciona com a postura subjetiva envolvida em seu próprio 

processo de enunciação. Estamos dentro do espaço ideológico 

propriamente dito no momento em que esse conteúdo – verdadeiro ou falso 

(se verdadeiro, tanto melhor para o efeito ideológico) – é funcional com 

respeito a alguma relação de dominação social (poder, exploração) de 

maneira intrinsecamente não transparente: para ser eficaz, a lógica de 

legitimação da dominação tem que permanecer oculta (ZIZEK, 1994, 

p.14, grifos do autor). 

 

A construção desta lógica pode até permanecer de alguma forma falseada ou opaca, 

mas não a dominação em si. Em um contexto globalizado e pós-moderno em que se apregoa 

a falácia do fim da luta de classes (FUKUYAMA, 1992), a ideologia tem um papel 

preponderante na construção da realidade, ao mesmo tempo em que essa é construída por 

ela, dando ao discurso um poder que pretende se sobrepor à realidade concreta, pois “o 

mundo material, tal como existe para eles (os seres humanos), não é um dado natural; é um 

modo de atividade produtiva, um sistema de relações sociais, um produto histórico” 

(WOOD, 2003, p. 32, grifo da autora). Isso gera um desafio para muitos intelectuais porque 

esses tendem a se colocar isolados da sociedade por se verem como “autônomos e 

independentes do grupo social dominante” (GRAMSCI, 1982, p. 4). O filósofo italiano trata 

de colocar essa ideia por terra dizendo que, apesar de não se encontrar em uma relação 

imediata com o mundo da produção, a “elaboração das camadas intelectuais na realidade 

concreta não ocorre num terreno democrático abstrato, mas acordo com processos históricos 

tradicionais e muito concretos” (GRAMSCI, 1982, p. 10). Ou seja, os intelectuais não são 

iluminados por um poder extra dado pela apropriação de conhecimento que os autorize a se 

sentirem à parte da dura ciranda do mundo real. Volta-se sempre a um idealismo onde o 

conhecimento parece pairar e não descer à terra, o que é, na verdade fruto da separação entre 

pensar e fazer que é característica do nosso modo de produção. A intelectualidade não está 

deslocada da história, mas pertence a ao seu tempo e, ainda, “quanto ao consenso de uma 

identidade de grupo ou nacional, o dever do intelectual é mostrar que o grupo não é uma 

entidade natural ou divina, e sim um objeto construído, fabricado, às vezes até mesmo 

inventado” (SAID, 2005, p. 33-34).  
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A pós-graduação tem sido uma grande questão para o desenvolvimento do país 

pautado nas exigências internacionais. O Brasil dispõe de pouca quantidade de 

pesquisadores frente às necessidades de ordem continental, com uma concentração de 

intelectuais em pequenas regiões, principalmente no eixo Sudeste-Sul, assim como há uma 

disparidade no financiamento entre áreas, como veremos adiante. Segundo Zizek (2011), o 

massivo investimento em tecnologia tem deixado à margem áreas do conhecimento que 

possam fazer a sociedade pensar acerca de si mesma; mas o que poderia ser considerado uma 

falha, faz parte da estrutura do nosso modo de produção, coerente com o fazer em detrimento 

do pensar, o pragmatismo solapando o pensamento sistematizado sobre as relações que 

envolvem a sociedade.  

Mota afirma que  

 

tornou-se ambígua a situação da universidade pública, que burocratizada 

sobretudo durante o período ditatorial, hoje se vê em situação paradoxal 

perante o Estado. Estado que “concede” e defende a liberdade acadêmica, 

mas teima em deter em suas mãos uma série de mecanismos de controle 

[...] continua ditando o que considera “paradigmático” (termo da moda), 

estabelecendo critérios do que é bom ou mau, do que é científico ou não, 

do que é culturalmente legítimo e do que não é (MOTA, 2011, p. 298). 

 

O poder do capital, portanto, não é um jargão ou algo fantasmático: é a realidade 

vivida concretamente no cotidiano da pesquisa no Brasil. Em sua dura crítica, o autor ainda 

diz que  

 

a universidade passou a reproduzir em ponto menor o modelo fechado de 

sociedade em vigência: nada pedindo à sociedade, esta a tolera, oferecendo 

baixos salários, desde que não a conteste em seus fundamentos. 

Estabeleceu-se, assim, um pacto de mediocridade. E, nessa composição, 

esvaziou-se a ideia de autonomia, fundamento histórico para outras 

autonomias que viriam, por exemplo, a eliminar a política de importação 

de pacotes tecnológicos (MOTA, 2011, p. 270). 

 

Afirmações como essas são fruto de uma construção discursiva que leva em conta a 

importância do contexto histórico, que mais uma vez deixa clara a relação intrínseca e 

dialética entre economia, política, sistema jurídico, formas de pensar, poder, ideologia. Estes 

se entremeiam, vivem e criam contradições entre si e estão ligados pelo fio da história. 

Torna-se interessante assinalar, aqui, como o advento da pós-modernidade afetou 

profundamente o modo de produção do conhecimento: com o rápido avanço tecnológico e 

forte industrialização, o mundo do trabalho se modifica e modifica tudo à sua volta. As 

grandes narrativas entram em declínio, o crescente individualismo e a informação incessante 
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mudam os meridianos sociais; a educação não fica imune à criação destruidora dessa nova 

fase do capitalismo e o conhecimento passa a ser a galinha dos ovos de ouro do sistema: 

 

O conhecimento assume a principal força de produção. A fonte de todas as 

fontes se chama informação [...]. À ciência, modo de organizar, armazenar 

e distribuir informações cabe mostrar que, sem o saber científico e técnico 

não sem tem riqueza, e a universidade, instituição mais importante no 

cálculo estratégico-político do Estado, assume a pesquisa, quer financiada, 

quer como referência social. O ensino e a pesquisa, funções históricas da 

universidade, que outrora objetivaram preparar homens para descobrir a 

verdade, hoje em dia buscam, principalmente, formar competências para a 

inserção no mercado capitalista (LAMPERT, 2007, p. 9). 

    

Não há como ficar indiferente a esse movimento, mesmo porque é ele quem está 

movendo as estruturas e colocando tudo o que se conhecia como verdade num patamar de 

relatividade extrema. A ciência perde seu trono e a universidade passa a se ver envolta nos 

lençóis pós-modernos de desconstrução generalizada sem saber muito o que fazer com isso. 

Como estamos falando em termos de Brasil, país periférico de tamanho continental 

que tem, para o capital internacional, uma representatividade na América Latina, soa 

necessário apresentar o cenário histórico em que essas questões se delineiam para termos 

chegado até esse ponto, e esse começa no contexto complexo do modelo desenvolvimentista 

adotado na década de 1950. O Estado brasileiro institucionalizou o ensino superior e a pós-

graduação por meio da criação dos principais órgãos de coordenação e de fomento à pesquisa 

– CNPq, e CAPES, em janeiro e julho de 1951, respectivamente – condensando esforços que 

se traduziram, já na década de 1970, na criação de várias Associações Nacionais de Pós-

graduação – as ANPGs. 

Florestan Fernandes situa essa época como marco entre a pós-formação e expansão 

do capitalismo competitivo e a irrupção do capitalismo monopolista, que 

 

se caracteriza pela reorganização do mercado e do sistema de produção, 

através de operações comerciais, financeiras e industriais da “grande 

corporação” (predominantemente estrangeira, mas também estatal ou 

mista). Embora as tendências para essa evolução sejam anteriores, ela só 

se acentua no fim da década de 1950 e só adquire caráter estrutural 

posteriormente à “Revolução de 1964” (FERNANDES, 2005, p. 264, 
grifos do autor). 

 

Por essa razão, observa-se que a década de 1950 abarcou uma espécie de paradoxo 

entre o Estado Novo de Vargas (1937-1945) e o governo de Juscelino Kubitscheck (1956-

1961). Nesse período, as formas do Estado e as relações sociais que ele expressava estavam 

mais vinculadas ao futuro que ao passado, no sentido de o desenvolvimentismo deixar o 
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passado agrário para trás. A aceleração do ritmo de expansão e centralização da máquina 

estatal, agora, apresentava descontinuidade acentuada em relação ao Estado Novo e 

estabelecia as bases da transformação estrutural do Estado que ocorreria no período 

Juscelino Kubitschek (JK). 

O último período do governo Vargas dizia prezar por um desenvolvimento 

econômico de cunho nacionalista, mas não deixou de se submeter a uma clara interferência 

internacional, como se poderá perceber na lei de criação da CAPES (BRASIL, 1951), por 

exemplo. Por outro lado, o governo de Juscelino Kubitschek seria baseado no franco 

desenvolvimento econômico e industrialização custodiados pelo processo de abertura ao 

capital estrangeiro: “Em nome da saúde financeira do país e da ordem do sistema financeiro 

internacional; em nome do desenvolvimento econômico e social do país são realizadas ações 

na defesa dos interesses dos credores internacionais (públicos e privados)” (TEIXEIRA, 

1995, p. 49).  

Dentro desse cenário de franco desenvolvimento e grande investimento de capital 

internacional, era necessária a reorganização do país que mal tinha se desvencilhado de seu 

passado colonial: posto na traseira do desenvolvimento mundial, o Brasil não tinha 

alternativa a não ser viver essa aceleração exigida pelo capital internacional (TROTSKY, 

1977), e precisava ajustar suas bases para adentrar no cenário global. 

 

Na década de 1950, noutras palavras, se o ideal de constituição e 

consolidação de uma nação política e culturalmente autônoma permanecia, 

a adoção de um paradigma universalista levou a que se explicitasse a 

percepção de que a nação/sociedade que se construía era desigual e 

implicava divisão, hierarquia, grupos, classes e instituições associadas à 

expansão do capitalismo (BOTELHO et al, 2008, p. 97).               

 

A partir dessas premissas, pode-se notar uma estreita relação entre esse cenário de 

internacionalização e o ensino superior brasileiro – sendo este último fundamental para 

adaptar o país ao contexto mundial – e a crescente demanda por mão de obra especializada 

como parte de uma realidade ainda mais complexa, na qual o desenvolvimentismo se 

transformou na mola propulsora da ideologia do desenvolvimento nacional. Isso exigiu do 

Brasil um novo modelo de economia (FURTADO, 2009) que, apesar de acelerar o 

desenvolvimento, não foi capaz de colocar o Brasil em uma posição confortável no cenário 

mundial, tornando-se um modelo de desenvolvimento desigual e combinado trotskista: 

periférico, subdesenvolvido, mas atendendo aos desmandos do capital internacional. A 

demanda por profissionais especializados até então inédita no contexto brasileiro 

impulsionou o crescimento do ensino superior nacional e, na década de 1970, houve um 
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destaque dado à pós-graduação (e, consequentemente, à pesquisa), alavancada pela 

Administração Pública, essa que já era uma realidade desde a década de 1930, ascendendo 

aos níveis cada vez mais altos de governo, 

 

[...]até porque, na reorganização do sistema mundial, novos blocos 

político-econômicos e pactos supranacionais se estabelecem em todo o 

planeta, e o mundo ibero-americano tarda em se estruturar adequadamente, 

de modo a dar uma resposta não apenas econômica, mas também político-

cultural de longo prazo (MOTA, 2011, p. 304).  

 

E pelo fato de os centros de decisão mundiais estabelecerem uma relação de 

dominação técnico-científica em relação aos que não têm o mesmo poderio econômico, do 

qual derivam todos os outros,  

 

[...] chegou tardia a era de ouro da ciência no Brasil... ela não veio 

impulsionada por rivalidades nacionais pela liderança científica e 

tecnológica, mas por inspiração de uma doutrina militar de segurança 

nacional [...]. Isso significa que a política governamental deu prioridade à 

pesquisa tecnológica – em geral adaptativa de tecnologia importada – em 

detrimento do ensino de pós-graduação e da pesquisa fundamental, de 

grande relevância a longo prazo, para reduzir a dependência científica e 

tecnológica do país (GERMANO, 2003, p. 146). 

 

Tendo isso como pano de fundo, levando em conta o país agroexportador se lançando 

ao capital internacional em um contexto desenvolvimentista que dará as cartas na pesquisa 

brasileira, vemos a própria CAPES, em seu livro comemorativo dos 50 Anos esclarecer esse 

entrelaçamento de várias organizações em prol desse modelo de desenvolvimento como algo 

que está longe de ser um movimento natural ou aleatório, mas construído nas condições 

históricas e materiais: 

 

O momento de sua criação merece ser avaliado em perspectiva histórica: 

era o início do segundo governo Vargas, com a retomada do projeto de 

construção de uma nação desenvolvida e independente. A ênfase à 

industrialização pesada e a complexidade da administração pública 

trouxeram tona a necessidade urgente de formação de especialistas e 

pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade: cientistas 

qualificados em física, matemática, química e biologia, economistas, 

técnicos em finanças e pesquisadores sociais, entre outros. A criação da 

Capes não foi assim um fato isolado. Foram várias as instituições e 

agências públicas criadas nesses primeiros meses de 1951, entre elas o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (atual BNDES) e o 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), com os quais a Capes, ao longo 

destes 50 anos, interagiu na formulação e implementação de uma nova 

política de desenvolvimento científico e tecnológico. Foi também o 

momento de criação da primeira faculdade de administração pública da 

América Latina, a EBAP, órgão da Fundação Getúlio Vargas destinado à 
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formação de uma nova geração de formuladores e de gestores públicos 

(CAPES, 2001, p. 13). 

 

A adoção estratégica de diversos planos econômicos de desenvolvimento a partir da 

década de 1950 – fase na qual ocorre o que Ianni (1987, p. 34-35) chama de “modelo de 

desenvolvimento associado”– se estendera até a década de 1970, período este em que se 

vivencia o auge da euforia econômica nacional, o chamado milagre brasileiro13. Houve, aí, 

um processo de valorização do campo científico nacional, mas com vistas ao mercado 

(sempre) e com necessidade de mais especialização para se alinhar ao processo de 

desenvolvimento proposto nacionalmente. 

Dentro desse contexto, vemos a criação da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (hoje sob o nome de Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) – CAPES – em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741 

(BRASIL, 1951), com o objetivo de "assegurar a existência de pessoal especializado em 

quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 

públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país" (artigo 2º, a). 

Em perspectiva histórica, pode-se dizer que, a criação do CNPq seis meses antes, sob 

a Lei nº 1.310 de 15 de janeiro de 1951 (BRASIL, 1951), ajuda a sedimentar o plano de 

desenvolvimento para o campo científico nacional, cumprindo a exigência da agenda 

internacional com relação ao Brasil. Como dito há pouco, essas agências foram criadas em 

pleno período desenvolvimentista brasileiro, não se podendo, portanto, ignorar o contexto 

histórico do desenvolvimento e seu significado para a realidade brasileira, sendo 

fundamental para a compreensão do processo da criação e do fortalecimento da pós-

graduação brasileira em suas mais variadas nuances. 

 
13 Enquanto no contexto internacional se manifestava uma situação de crise do capitalismo, o Brasil de 1968 a 

1973 alcançaria grandes índices de crescimento econômico. Este crescimento era o resultado do que se 

denominou na época de “milagre econômico brasileiro”, que estava baseado na produção de bens de consumo 

duráveis. Foi no ABC paulista que se instalaria um dos principais polos industriais do país, dando origem ao 

que se denominou de complexo automotivo brasileiro. A realidade deste momento de industrialização brasileira 

era completamente diferente do que ocorria países centrais. O que estava ocorrendo lá fora era um processo de 

profunda reestruturação produtiva como estratégia do capital para sair da crise que afetava rentabilidade do 

capital, chegando alguns autores a denominar de Terceira Revolução Industrial (MEDEIROS, 2009).  
13 O início do processo de reestruturação produtiva começa no Brasil em finais dos 1970 e início dos anos 

1980. A inovação aqui se deu na aplicação dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), que pressupõe uma 

empresa que tenha uma gestão da força de trabalho mais democrática do que a que existia no Brasil. Autores 

apontam para aplicação das técnicas japonesas no Brasil, ressaltando a resistência dos gerentes de empresa em 

delegar decisões aos operários. Hirata mostra que os CCQs estavam sendo deformados no Brasil tendo em 

vista que não se mudou o esquema das relações de poder dentro das empresas. Leite realça o conteúdo político 

de muitas propostas do CCQs. Sua aplicação no Brasil se deu após o vigoroso processo de mobilização operária 

que marcou o final dos anos 1970, coincidindo com o fortalecimento da organização dos trabalhadores nos 

locais de trabalho e a constituição das comissões de fábrica (MEDEIROS, 2009). 
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Ou seja: nada disso pode ser isolado do processo histórico. A pós-graduação teve um 

grande impulso com a Reforma Universitária brasileira– em plena Ditadura Militar, diga-se, 

na presidência do general Costa e Silva – estabelecida sob a forma de Lei nº 5.540, de 

28/11/1968 (BRASIL, 1968) e que trouxe, dentre outras proposições, a de que a pós-

graduação passava a ser imprescindível para formação da carreira docente, passando, 

também, a ser o “ensino indissociável da pesquisa” (FRAUCHES, 2004, p. 3), o que se 

consolidou ao longo do tempo com o esforço de criação dos Planos Nacionais de Pós-

Graduação (PNPGs) a partir de 1975. As lutas pela Reforma Universitária datam do início 

da Ditadura Militar, num contexto de invasões de universidades (UnB em 1964, 1965 e USP 

em 1968), processos de delação ideológica e terror aos intelectuais considerados marxistas 

ou subversivos (GERMANO, 2003). O Regime ditatorial fica bem explicitado na passagem 

escrita por Germano (2003, p. 102): 

 

Com efeito, do ponto de vista do Governo, podemos caracterizar o Regime 

como uma “ditadura sem hegemonia”, no sentido adotado por Gramsci 

(1977); ou seja, é um braço do Estado (e não de uma classe) – as Forças 

armadas – que conduz o processo de “renovação burguesa”. Por outro lado, 

trata-se de grupos que têm a função de “domínio” e não de “direção”, o 

que se traduz, portanto, num regime em que a função de domínio (coerção-

repressão), se sobrepõe enormemente à função de direção (cultural-

intelectual) ou de hegemonia. Mas isso não significa (mesmo em se 

tratando de uma ‘ditadura sem hegemonia”) que o Regime prescinda de 

um mínimo de consenso, de legitimação, ainda que estes sejam obtidos 

pela via do “transformismo” – molecular ou de grupo – através da 

cooptação ou assimilação, pelo bloco do poder, de frações rivais da própria 

classe dominante e mesmo de setores das classes subalternas, decapitando 

assim as massas populares. 

 

Sob essa atmosfera de repressão política, Frauches (2004, p. 3-4) discorre, ainda, 

sobre a Reforma Universitária: 

 

Transcorriam os "anos de chumbo" da ditadura militar, instaurada em 

1964.  O general Costa e Silva representava os militares na presidência da 

República. Em 1968, o Congresso Nacional aprovou a Reforma 

Universitária, pela Lei n° 5.540, de 28/11/68, fixando normas de 

organização e funcionamento do ensino superior, e o presidente da 

República, invocando o Ato Institucional n° 5, de 13/12/68, editou o 

Decreto-lei nº 464, de 11/2/1969, estabelecendo "normas complementares 

à Lei nº 5.540". O gaúcho Tarso Dutra era o ministro da Educação e Cultura 

[...]. A Reforma Universitária de 68 teve início, efetivamente, em 1967, 

com a edição de decretos-leis voltados para as instituições federais de 

ensino. A Lei 5.540/68 e o Decreto-lei 464/69 vieram consolidar a reforma 

e ampliá-la para todos os sistemas de ensino. A reforma de 1968 representa, 

sem dúvida, considerável avanço na modernização da educação superior 

brasileira, ressalvados os aspectos autocráticos, frutos do regime então 

vigente, centralizador e ditatorial. 
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No próprio âmbito da CAPES, a vigilância militar se fazia presente, conforme o 

trecho da entrevista compilada na obra CAPES, 50 anos, do então diretor-geral Darcy Closs, 

que posteriormente foi diretor de recursos humanos do SERPRO e por duas ocasiões diretor 

do CNPq: 

 

Não posso minimizar o fato de que a CAPES tinha em seu quadro um 

representante do SNI, mas seu papel jamais interferiu no processo 

decisório dos Comitês. De outro lado, é preciso destacar o importante 

papel desempenhado pelo ministro Nei Braga, fundamental ao avalizar as 

decisões dos Comitês de Assessores. É provável que tudo isso se 

encaixasse num projeto maior das Forças Armadas e do ministro Veloso, 

uma política global do regime militar para a formação do maior número 

possível de recursos humanos, visando qualificar quadros para promover o 

desenvolvimento da economia nas áreas científicas e tecnológicas 

(CAPES, 2001, p. 79, grifo meu).  

 

O grifo acima destaca uma contradição no discurso do ex-diretor: se há um 

representante militar nos quadros da CAPES, simplesmente não existe essa “não 

interferência”. Aqui ocorre o que dizem Ducrot e Carel (2008, p. 12) sobre “o efeito da 

negação sobre a argumentação interna de uma expressão, isto é, sobre os aspectos expressos 

e os encadeamentos individuais evocados por essa expressão”.  Vemos que o enunciado 

negativo “mas seu papel jamais interferiu no processo decisório dos Comitês” “tem uma 

argumentação interna conversa à do enunciado positivo correspondente” (DUCROT e 

CAREL, 2008, p.13). O que ele nega é o que realmente ele quer dizer. O que ocorre, de fato, 

embora seja negado discursivamente, é uma vigilância a ser reportada aos superiores bem 

ao estilo do Regime. Se não se pode minimizar algo, é sinal de que esse algo tem forte 

influência. Vemos, portanto, com o mote da segurança nacional, a Ditadura se espalhou pela 

esfera da administração pública, alocando pessoas que partilhavam da ideologia do Regime 

em todos os âmbitos possíveis para garantir a segurança das pessoas e das informações14. O 

fato de ter um representante do SNI instalado na CAPES realmente não influenciou em 

decisões do órgão? Garantir a segurança de quem? Em um processo de vigilância constante, 

com certeza umas decisões são cortadas e outras tomadas a partir dessa premissa: terror 

ideológico. 

 
14 O governo eleito em 2018 tem exposto o país novamente a essa prática. A ordem é retirar a ideologia 

progressista dos quadros de confiança na administração pública, com um discurso de que ideologia é algo que 

só o outro possui, retornando a um pensamento de caça às bruxas. Os noticiários e a mídia estão recheados de 

exemplos, como o comitê do ENEM, a atual Secretaria de Direitos Humanos, que perdeu seu status de 

Ministério, a possível extinção da ANCINE – Agência Nacional de Cinema – dentre muitos outros.    
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No livro CAPES, 50 anos há uma passagem na introdução que busca definir a política 

governamental da época em relação ao ensino superior e pós-graduação: 

 

No discurso governamental, a pós-graduação assumiu realmente 

importância estratégica para o desenvolvimento do ensino superior. 

Prova disso é que foi contemplada com o I Plano Nacional de Pós-

graduação, elaborado pelo recém-criado Conselho Nacional de Pós-

graduação — o qual, sob a presidência do ministro da Educação, reunia 

representantes das principais instituições responsáveis pelo sistema 

nacional de ciência e tecnologia e pelo sistema universitário brasileiro, 

entre elas a Secretaria de Planejamento, a Secretaria-Geral do MEC, o 

Conselho Federal de Educação, o DAU, a Capes, o CNPq, a Finep, o 

BNDE e algumas universidades, como a UnB, a UFMG, a USP e a 

PUC-RJ. O desenrolar dos trabalhos registrou o aumento progressivo da 

importância da CAPES, cristalizada no próprio PNPG, que definiu como 

principais atribuições da agência a orientação, implantação, 

acompanhamento e avaliação dos programas de capacitação de docentes e 

de recursos humanos (CAPES, 2001, p.17, grifos meus). 

 

“Importância estratégica para o desenvolvimento”, “principais instituições 

responsáveis pelo sistema nacional de ciência e tecnologia”, “algumas universidades”; 

nenhum desses é um enunciado solto na cadeia de transmissão discursiva, mesmo porque 

para Marx e para o Círculo de Bakhtin nada é aleatório, mas construído dialético-

dialogicamente e impregnado de ideologia. Nesse sentido, concordamos com Dahlet (1995, 

p. 249) quando ela afirma que o texto possui corpo e voz, “na medida em que a entonação é 

a fonte dessa voz e que por meio dela se estabelece uma ligação do corpo como texto e do 

texto com o corpo”. Corpo e voz do enunciado, forma e conteúdo aqui estão em relação 

direta na arena de luta ideológica.  Observamos, ainda, que essas “algumas universidades”’ 

citadas permanecem no núcleo de poder da CAPES até os dias de hoje. Portanto, um sistema 

que privilegia poucos em detrimento de todos os outros, o que é uma característica do modo 

de produção.  

A Reforma Universitária de 1968 e o cotidiano das organizações públicas envolvidas 

no ensino superior brasileiro transcorrem, como podemos comprovar pelos enunciados 

concretos que datam do período ditatorial, em um misto de controle político e ideológico 

camuflado no discurso da restauração e da renovação; velhas ideias em novos pacotes, e o 

“incentivo à pesquisa vinculada à acumulação de capital” (GERMANO, 1993, p. 104). De 

fato, não se pode esperar nenhum conteúdo verdadeiramente emancipatório em relação às 

universidades nesse contexto, apesar das mudanças ocorridas após a sanção da Reforma de 

1968 (GERMANO, 2003), como a extinção da cátedra e do regime seriado e início do regime 

semestral, por exemplo. 
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Sobre a Reforma Universitária, o ex-diretor geral da CAPES, destaca alguns pontos: 

 

Em 1968, quando foi criado o grupo de trabalho da reforma universitária, 

o representante do Ministério do Planejamento era o dr. Reis Veloso, que 

sempre pedia a colaboração do Arlindo, meu chefe, e a minha. Pouca gente 

sabe, mas esse grupo de trabalho que planejou a reforma universitária 

em 1968 só teve 30 dias para trabalhar. Entretanto, graças ao diagnóstico 

sobre a situação do ensino superior no país que já tínhamos feito no Ipea, 

foi possível fazer realmente um trabalho produtivo e importante, durante 

um período tão curto. Passado o período da elaboração do projeto de lei, 

havia o desdobramento: como implementar a reforma universitária? Uma 

série de questões precisava ser detalhada, esmiuçada, para que a reforma 

realmente se completasse — ela nascera em 1965, já havia um trabalho 

prévio. E havia dois decretos-leis que cuidavam especialmente da 

implantação da reforma nas universidades federais, de maneira que o 

projeto de lei elaborado em 68 apenas burilava as ideias que já estavam 

naqueles documentos e ampliava o escopo da reforma para todo o sistema 

de ensino superior do país (CAPES, 2001, p. 106, grifo meu). 

 

Um mês. Esse foi o prazo – que se revela insuficiente para um evento de tal porte – 

para colocar no papel uma reforma que mudava a vida universitária no país. E foi justamente 

a criação da CAPES, concomitante ao CNPq, que ajudou a consolidar esse processo em 30 

dias para sua conclusão, o que reforça a ideia de que o poderio econômico se sobrepõe à 

complexidade estrutural do processo. Na seção a seguir, veremos como esse poder do capital 

estrangeiro atravessa a história da CAPES e da pós-graduação brasileira como um todo. 

 

 

4.1. O DECRETO DE CRIAÇÃO DA CAPES E SUA RELAÇÃO COM A 

COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS 

 

O Decreto nº 29.741 (BRASIL, 1951), reproduzido na íntegra, no Anexo A, criou a 

CAPES. Nesta seção, o foco é a relação entre o Brasil e os Estados Unidos à medida que se 

for tratando do referido Decreto, fruto da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos.  

Identifica-se, já no artigo 1º, a presença da Comissão Mista Brasil - Estados Unidos 

na constelação de agentes promotores do desenvolvimento do ensino superior no Brasil, na 

qual também consta a Fundação Getúlio Vargas, o CNPq, dentre outros: 

 

Art.1º Fica instituída, sob a Presidência do Ministro da Educação e Saúde, 

uma Comissão composta de representantes do Ministério da Educação 

e Saúde, Departamento Administrativo do Serviço Público, Fundação 

Getúlio Vargas, Banco do Brasil, Comissão Nacional de Assistência 

Técnica, Comissão Mista Brasil, Estados Unidos, Conselho Nacional de 

Pesquisas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Confederação 
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Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, para o 

fim de promover uma Campanha Nacional de aperfeiçoamento de 

pessoal de nível superior (BRASIL, 1951, art.1, grifos meus). 

 

Aqui podemos ver a relação subserviente das esferas pública e privada brasileiras em 

relação ao capital internacional, na qual a cooperação tem uma divisão clara: investimento 

internacional e mão de obra da casa.  

Nos arquivos eletrônicos do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas encontram-se dados desse acordo de 

cooperação técnica entre os dois países e que teve seus trabalhos no período entre 1951 (na 

mesma data de criação da CAPES) a 1953, como integrante do Ponto IV que foi, na verdade, 

uma deliberação para o desenvolvimento da América Latina segundo as orientações do 

governo Truman, no intuito de fortalecer o imperialismo estadunidense que impunha suas 

condições a países que os Estados Unidos consideravam como sendo seu “quintal”’ 

(ALVES, 1984).  

Nesse ponto, citamos os nomes e uma pequena biografia dos primeiros chefes da 

Comissão, um trio encarregado de um grande projeto de desenvolvimento nacional com 

vistas ao maior entrelaçamento do Estado na economia e ao financiamento internacional 

vistos até aquele momento: o primeiro deles, Eugênio Gudin, fora o delegado brasileiro 

escolhido para A Conferência Monetária Internacional, em 1943, em Breton Woods, em 

1954 fora Ministro da Fazenda do governo de Café Filho e presidente da FGV entre 1970 e 

1976. Com ele, Otávio Gouveia de Bulhões, economista de orientação liberal atuante no 

Estado desde a década de 1940 e alçado à pasta do Ministério da Fazenda após o golpe 

militar de 1964. Finalizando, Valder Lima Sarmanho, oficial-de-gabinete de Vargas em 

1934, diplomata, presidente do BNDE (atual BNDES) de 1953 a 1955 (VIEGAS, 2013).  

Com relação à CAPES, o artigo 2º do Decreto explicita os dois objetivos principais 

da organização:  

 

a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 

qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam o desenvolvimento 

econômico e social do país. 

b) oferecer aos indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a 

todas as oportunidades de aperfeiçoamentos (BRASIL, 1951, grifos meus). 

 

Pode-se, aqui, observar a ligação direta entre Estado e iniciativa privada na 

sistematização do ensino superior e de pós-graduação no país, o que interfere diretamente 

nas bases e no direcionamento do ensino e da pesquisa científica, para atender às 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/eugenio_gudin
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/valder_sarmanho
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necessidades – leia-se interesses – da iniciativa privada nos assuntos de Estado. Além disso, 

define-se o acesso ao aperfeiçoamento proposto pelo Decreto aos “indivíduos mais capazes” 

(BRASIL, 1951, art.2b), termo que nos leva a perceber como a política prima pela 

desigualdade em forma de lei. Ainda, esse enunciado “indivíduos mais capazes” nos leva ao 

que Volóshinov (2009, p. 50) afirma: 

 

La existencia reflejada en el signo no tanto se refleja propiamente como 

se refracta en él. Qué es lo que determina la refracción del ser un signo 

ideológico? Es la intersección de los intereses sociales de orientación más 

diversa, dentro de los límites de un mismo colectivo semiótico; esto es, la 

lucha de clases15. 

 

Ou seja: no caso desse enunciado parcialmente acabado, irrepetível que é “indivíduos 

mais capazes”, o próprio fato de valorar a capacidade dos indivíduos já é preencher de 

conteúdo ideológico o enunciado, que dá a entender capacidade como algo inato e individual 

– o  velho e bom discurso meritocrático – e não algo que possa ser desenvolvido socialmente. 

Por ser uma convocação produzida nos estratos superiores, ela tende a descer e circular pela 

cadeia discursiva cotidiana, que é o que a história tem comprovado.   

Como complemento, temos o texto de D’Araújo, que detalha no trecho a seguir as 

particularidades da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos: 

 

Os trabalhos da Comissão Mista versaram basicamente sobre as exigências 

técnicas e legais para que o Brasil formulasse e implementasse projetos 

prioritários relativos basicamente a energia e transportes. No final, a 

Comissão acabou aprovando 41 projetos do Plano de Reaparelhamento 

Econômico elaborado pelo governo. [...] Para oficializar as sugestões da 

Comissão Mista, foi criado em 1951 um plano quinquenal de 

desenvolvimento, e o Congresso autorizou a criação do Fundo de 

Reaparelhamento Econômico. Também como resultado do trabalho da 

Comissão Mista ficou estabelecido que seria criado o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico (BNDE), instituição encarregada de 

financiar e gerir os recursos para esses projetos captados no Brasil ou 

no Eximbank e no BIRD, responsáveis pelo financiamento em moeda 

estrangeira. O BNDE foi criado em 20 de junho de 1952, pela Lei nº 

1.628. [...] De toda forma, a Comissão Mista e o BNDE ajudaram a 

introduzir no Brasil uma prática mais racional de gestão e aplicação 

de recursos públicos em investimentos econômicos e contribuíram 

para formar uma equipe de técnicos brasileiros aptos a elaborar 

projetos de desenvolvimento (FGV, 2012, grifos meus). 

 

 Observa-se aí uma estreita relação entre os objetivos dessa Comissão e o Decreto de 

criação da CAPES para ajustar o ensino superior à economia em expansão, dadas as 

 
15 “A existência refletida no signo tanto se reflete propriamente como se refrata nele. O que é o que determina 

a refração de um signo ideológico? É a intersecção dos interesses sociais de orientação mais diversa, dentro 

dos limites de um mesmo coletivo semiótico; isto é, a luta de classes” (tradução minha). 
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exigências técnicas em áreas específicas – tecnológicas – assim como o entrelaçamento 

dependente da economia brasileira em relação ao capital internacional via criação de um 

Banco – o BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, atual BNDES). 

Transforma-se, assim, o Estado numa sucursal do capital com fins de uma “prática mais 

racional de gestão”, enunciado cheio de expressividade, pensado com uma linguagem 

empresarial para assemelhar o papel do Estado a uma grande empresa para desenvolvimento 

da área tecnológica em detrimento da social, como se tudo que diz respeito a essa área não 

demande racionalidade.  

O artigo 4º do Decreto trata das fontes de custeio da CAPES, por meio de um fundo 

especial, com responsabilidade bipartite entre Estado e organizações privadas, e mesmo 

“donativos, contribuições e legado de particulares”, e o artigo 5º deixa claro: “As 

contribuições de entidades públicas ou privadas serão utilizadas no mínimo de 50% de seu 

valor, em programas de interesse direto para os ramos de atividades das instituições 

contribuintes”. Ou seja: quem contribuir terá seu lote garantido no céu da pesquisa científica 

brasileira e repasse direto a programas contribuintes.  

Do parágrafo único do artigo 7º até o artigo 9º, a Comissão é imbuída de plenos 

poderes acerca do deslocamento de servidores públicos para sua missão: 

 

Parágrafo único. A Comissão proporá igualmente todas as medidas 

julgadas indispensáveis ao desempenho de suas funções, inclusive a 

requisição de servidores públicos civis, na forma da legislação em vigor. 

Art. 8º O Presidente da Comissão baixará as instruções necessárias à 

organização e execução da campanha. 

Art. 9º Os dirigentes dos órgãos da administração pública, das 

autarquias e sociedade de economia mista deverão facilitar o 

afastamento dos seus servidores selecionados para o programa de 

aperfeiçoamento instituído neste Decreto (BRASIL, 1951, grifos meus). 

 

Fica clara a atribuição de poderes máximos à Comissão instituída para a formação da 

CAPES, que tem a presença dos Estados Unidos na sua composição – para lembrar ao país 

periférico quem manda – de requisitar servidores públicos para os trabalhos da Campanha – 

os dirigentes deverão “facilitar” – quando aquela achasse necessário, além da interferência 

direta do poder econômico internacional nos assuntos nacionais. No caso do parágrafo único 

do artigo 4º descrito acima, “proporá todas as medidas julgadas indispensáveis”, não há 

diálogo, as cartas já vêm distribuídas. Os artigos 8 e 9 são escritos numa linguagem 

militarizada misturada com organizacional, numa mescla paradoxal de modernidade e 

autoritarismo, onde o chefe “baixará as instruções”, dando o tom hierárquico ao documento, 

com uma linguagem seca, sem floreios. Mas não só isso: é preciso deixar claro aqui o poderio 
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militar, exemplificando o que Volóshinov fala da “enorme importancia del momento 

jerárquico de los procesos de la interacción discursiva, la poderosa influencia que la 

organización jerárquica de la comunicación ejerce sobre las formas del enunciado” (2009, 

p. 46)16. Temos aqui a demonstração desse momento hierárquico: um documento oficial, 

com linguagem formal e carregado nas tintas da valoração ideológica do militarismo para 

mostrar poder.  

Na Comissão Mista, caberia à CAPES a contrapartida do Estado brasileiro: fornecer 

profissionais especializados tantos nas áreas de infraestrutura – transporte, agricultura, por 

exemplo – tecnológicas, de administração e economia, com a criação do BNDE para 

financiamento dos projetos e acordos com bancos internacionais, enfim, todos os que fossem 

considerados “integrantes do plano nacional de aperfeiçoamento” (art. 6º). Tudo feito nos 

ditames do capital internacional; aqui, a mundialização funciona nos seguintes moldes: os 

EUA financiam e o Brasil emprega mão de obra barata e entrega tecnologia. 

Esse documento é uma amostra do ajuste que o poder econômico exigiu do Brasil 

para que o país se inserisse no cenário do capitalismo internacional com a mão de obra 

necessária – e barata, sempre – para a construção de um desenvolvimento nacional, o que 

pode ser comprovado na trajetória histórica da CAPES, que será analisada a seguir. 

 

 

4.2. OS 50 ANOS DA CAPES 

 

Em relação à CAPES, há uma quantidade relativamente grande de dados em seu livro 

comemorativo CAPES, 50 anos (CAPES, 2001), texto que será analisado a partir daqui e é 

basicamente uma compilação de entrevistas feitas com presidentes e diretores-gerais da 

organização desde sua criação, o que já dá o tom de uma linguagem menos formal em muitos 

trechos, pois é a história da CAPES vista internamente e documentada primeiramente via 

história oral: são depoimentos dados ao CPDOC/FGV que têm a organização das professoras 

doutoras Marieta de Moraes Ferreira e Regina da Luz Moreira, que também coletaram as 

entrevistas. Para compor a obra, foi feita uma linha do tempo, que possibilitou a organização 

dos relatos didaticamente, agrupados em um sumário da seguinte forma: 

 

Imagem 1: Linha do Tempo 

 
16 “enorme importância do momento hierárquico dos processos da interação discursiva, a poderosa influência 

que a organização hierárquica da comunicação exerce sobre as formas do enunciado” (tradução minha). 
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Fonte: http://www.capes.gov.br 

 

Logo no início da obra, Abilio Afonso Baeta Neves – presidente da CAPES entre 

1995 e 2003 e em uma segunda gestão em 2016 – dá o diagnóstico que tornou necessária a 

criação da organização: 

 

Na década de 1950, tornava-se cada vez mais evidente que o capital 

humano e o domínio do conhecimento científico e tecnológico eram 

condições indispensáveis para o desenvolvimento econômico-social e 

para a afirmação nacional. No entanto, o Brasil contava com pouco mais 

de 60 mil alunos no ensino superior e a pós-graduação praticamente não 

existia. Os desafios eram enormes. Em 1951, foi criada a Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com 

o objetivo de "assegurar a existência de pessoal especializado em 

quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do 

país". Para secretário-geral, foi indicado o professor Anísio Teixeira, que 

a dirigiu até 1963 (CAPES, 2011, p. 3, grifos meus). 

 

Volóshinov (2009) afirma que cada tempo histórico tem seu repertório discursivo; 

aqui, de saída, o termo capital humano – cunhado pelo vencedor do prêmio Nobel de 

Economia em 1968 Theodore Schultz – já diz a que veio:  o processo de reificação17 do 

 
17 Segundo Georg Lukács (1885-1971), alargando e enriquecendo um conceito de Karl Marx 1818-1883, 

processo histórico inerente às sociedades capitalistas, caracterizado por uma transformação experimentada pela 

atividade produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade humana, sujeitadas e identificadas cada 
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sujeito fica claro em uma expressão linguística como essa; tudo se torna capital. Confirma, 

para nós, tanto a tese do círculo de Bakhtin de que a palavra é um ato ideológico como a de 

que, para Marx (2008), a ideologia também pode gerar um falseamento da consciência, pois 

– capital  jamais deveria se referir ao humano, pois tem o sentido de coisa, moeda, troca fria. 

No entanto, no capitalismo isso é visto e disseminado com naturalidade.  

No trecho a seguir, o presidente Baeta relata, ainda, os números do ensino superior e 

da pós-graduação brasileira entre a década de 1950 e os anos 2000: 

 

Ao longo de seus 50 anos, o êxito da Capes, hoje Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tem se expressado na 

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) em todos os estados da federação — uma das maiores 

conquistas da nossa política educacional e de Ciência &Tecnologia. 

Atualmente, o país conta com mais de 1.581 programas de pós-graduação, 

que respondem pela oferta de mais de 1.549 cursos de mestrado e 862 de 

doutorado. 

Essa expansão da pós-graduação é evidenciada pela evolução do 

contingente de alunos do sistema. Em 1976, estavam matriculados 28.642 

alunos, tendo sido titulados 2.387 (destes, apenas 188 doutores). Em 2000, 

o número de matriculados elevou-se para 120.336 e o de titulados para 

23.718 (destes, 5.344 doutores). Entre 1976 e 1994, o ensino superior 

cresceu cerca de 30%. A pós-graduação, no mesmo período, cresceu 130%. 

Nos últimos seis anos, o ensino superior acelerou a expansão, crescendo 

43%, enquanto a pós-graduação manteve ritmo ainda mais alto, crescendo 

87% (CAPES, 2001, p. 3-4). 

 

Aqui, temos um dado, no mínimo, surpreendente: de 1976 ao ano de 2000, o Brasil 

passa de 188 doutores a 5.344, registrando um aumento de 2.842%. Óbvio que o país se 

desenvolveu e os PPGs tiveram na CAPES uma organização aglutinadora de esforços e 

investimento, mas sempre com a grande preocupação com a internacionalização dependente 

e com o ajuste às demandas incessantes do capital estrangeiro: “De 1994 a 2001, dobrou o 

número de artigos de cientistas brasileiros publicados em revistas indexadas de referência 

internacional. Atualmente, o Brasil ocupa o 21º lugar na produção científica e tecnológica 

mundial” (CAPES, 2001, p. 4). Um espaço de menos de uma década registrou um grande 

aumento de produção e, em termos de conhecimento e pesquisa científica, é de se esperar 

que a qualidade, que briga cada vez mais com os fatores tempo e investimento, possa ter 

uma queda.  Em “Nos últimos seis anos...a pós-graduação manteve ritmo ainda mais alto, 

crescendo 87%”, há uma euforia pela aceleração do crescimento, parecendo uma narração 

 
vez mais ao caráter inanimado, quantitativo e automático dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado. 

Refere-se também a qualquer processo em que uma realidade social ou subjetiva de natureza dinâmica e criativa 

passa a apresentar determinadas características – fixidez, automatismo, passividade – de um objeto inorgânico, 

perdendo sua autonomia e autoconsciência. 
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de um evento de competição. Os números aqui são recursos discursivos para dar 

expressividade positiva ao enunciado, como veremos bastante no próximo capítulo.   

No trecho abaixo, temos a fala do presidente sobre o sistema de avaliação da 

organização, citado como o que sedimentou o processo de legitimação da instituição: 

 

Decisiva, também, foi a combinação de fomento com um sistema de 

avaliação de todos os cursos e programas, que adquiriu legitimidade ao 

longo dos últimos 25 anos, precisamente porque se construiu a partir do 

envolvimento direto da própria comunidade universitária e de pesquisa 

nacional. Este sistema de avaliação vem se aperfeiçoando continuamente, 

e tem possibilitado imprimir um padrão de excelência acadêmica sempre 

maior aos mestrados e doutorados. Ele se tornou instrumento de ação direta 

da comunidade acadêmica, através da Capes, com vistas à consolidação 

da qualificação dos quadros para o ensino superior e pesquisa. O fomento 

da Capes se dá, fundamentalmente, pela concessão de bolsas no país e no 

exterior e pelo apoio às atividades de cursos de mestrado e doutorado e 

projetos a ele associados. Atualmente são distribuídas 21 mil bolsas de 

mestrado e doutorado no país, através dos programas de pós-graduação, e 

cerca de 1.500 bolsas no exterior (CAPES, 2001, p. 4, grifos meus). 

 

O sistema de avaliação da CAPES (Anexo B) foi instituído em 1976 e possui 

princípios que dão indícios de que a ideologia gerencialista-neoliberal não aportou 

repentinamente nos idos de 1990 em terreno público, mas foi se construindo gradativamente 

na história; no trecho acima, “padrão de excelência” está diretamente relacionado à 

“consolidação da qualificação” do corpo docente do ensino superior, confirmando o que o 

Círculo de Bakhtin diz a respeito do repertório linguístico temporal e social 

(VOLÓSHINOV, 2009): a cada época histórica, a língua possui repertórios de enunciados 

característicos dentro dos mais variados grupos sociais, compostos de palavras e expressões 

que acabam por se tornar características de um período. O gerencialismo, subproduto da 

ideologia neoliberal que começou a dar indícios no Brasil ainda nos idos de 1970, aterrissou 

de vez a partir de 1990 vinda dos estratos superiores ou das superestruturas, estendeu seu 

alcance e chegou ao cotidiano da universidade. “Padrão de excelência acadêmica”, aqui, por 

ser verticalizado hierarquicamente, é a pré-condição para consolidar a qualificação. 

 Os objetivos explicitados no documento de criação do sistema de avaliação contêm 

termos como “padrão de qualidade””, estabelecimento de metas”, “aumento da competência, 

do desempenho e da eficiência”, os quais se tornaram fundamentais para o processo de 

avaliação da CAPES e a evolução da pós-graduação, assim como para a definição de sua 

política de desenvolvimento. A atribuição da atual escala de 1 a 7 expressa o reconhecimento 

do PPG, assim como sua renovação a cada triênio (passou a ser quadriênio na última 

avaliação de 2013) que precisa ter nota, no mínimo, igual a 3. Além disso,  
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Os dois processos - avaliação dos programas de pós-graduação e avaliação 

das propostas de novos programas e cursos - são alicerçados em um mesmo 

conjunto de princípios, diretrizes e normas, compondo, assim, um só 

Sistema de Avaliação, cujas atividades são realizadas pelos mesmos 

agentes: os representantes e consultores acadêmicos (CAPES, 2012, grifos 

meus). 

 

Os grifos fazem saltar mais ainda a presença massiva de enunciados que carregam a  

ideologia gerencialista, a nova forma de gerir os negócios de Estado que teve seu início nos 

governos Thatcher e Reagan e aportou no Brasil a partir da Reforma do Estado de 1995 

(HARVEY, 2008), capitaneada por Bresser-Pereira, à época titular do MARE – Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado, que existiu de 1995 a 1998 – e materializada 

no Plano Diretor da Reforma do Estado – PDRAE, a partir da qual o padrão da gerência 

privada desceu suas âncoras na Administração Pública. Claro que a pós-graduação não 

ficaria de fora dessa reestruturação. 

Pode-se fazer uma demonstração da afirmativa acima pela extração de alguns trechos 

do PDRAE:  

O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da 

confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de 

gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções, 

incentivos à criatividade. Contrapõe-se à ideologia do formalismo e do 

rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação sistemática, à 

recompensa pelo desempenho, e à capacitação permanente, que já eram 

características da boa administração burocrática, acrescentam-se os 

princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por 

resultados, e da competição administrada. [...] O modelo gerencial 

tornou-se realidade no mundo desenvolvido quando, através da definição 

clara de objetivos para cada unidade da administração, da descentralização, 

da mudança de estruturas organizacionais e da adoção de valores e de 

comportamentos modernos no interior do Estado, se revelou mais 

capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços 

sociais oferecidos pelo setor público. A reforma do aparelho do Estado 

no Brasil significará, fundamentalmente, a introdução na 

administração pública da cultura e das técnicas gerenciais modernas 

(PDRAE, 1995, p. 8- 9, grifos meus).  

 

Vemos acima um desfile de enunciados em negrito que apresentam o repertório 

linguístico empresarial à administração pública: desempenho, controle por resultados, 

competição administrada, eficiência dos serviços. Mais: ideologia é a dos outros, a do 

formalismo e da burocracia, aqui é cultura gerencial moderna. Aqui, a expressividade é 

utilizada negativamente para o modelo de gestão antigo, burocrático, e de forma positiva 

para anunciar a modernidade das “formas flexíveis de gestão”. 
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 Este padrão moderno de gestão invadiu a administração pública como uma onda 

gigantesca, pois o PDRAE estabeleceu novas normas, diretrizes e metas em sentido 

empresarial para a gestão do Estado em seus mais variados setores. O discurso construído 

teve a intenção de inserir todo o aparato do Estado na lógica do gerencialismo de cunho 

neoliberal e, ao mesmo tempo, fazê-lo (o Estado) disseminar e capilarizar pontos específicos 

desse modus operandi, como se verifica na última frase em negrito. O moderno chega com 

o sentido de eficiência, rapidez, não que estas sejam características ruins em si; mas seu uso 

empresarial em ambiente público pode gerar um descompasso entre o funcionamento e a 

finalidade do público. É preciso dizer que esse uso não é aleatório: esses enunciados criam 

efeitos de sentidos que fazem tudo parecer novo e positivo, mas que, de fato, têm a intenção 

de implantar na coisa pública os princípios empresariais, estes dois de naturezas 

completamente distintas. 

O que se verifica, então, nos princípios da CAPES em relação ao ensino superior e à 

pós-graduação atualmente é que eles estão em total conformidade com o padrão estabelecido 

pela Reforma Gerencial de 1995. O Sistema de Avaliação dos Programas de Pós-

graduação organizado pela CAPES reafirma o compromisso com esse modo de gerir, 

claramente embasado nos princípios neoliberais que varreram o mundo do centro para a 

periferia, sendo percebidos seus indícios no modo de organização da CAPES ainda nos idos 

das décadas de 1970 e 1980, tendo como principal exemplo o desempenho exigido no 

cumprimento de metas (notas) pelas universidades embutido no sistema de avaliação. 

Explica-se isso porque as ideologias não se autogeram; elas são construídas historicamente 

de modo gradativo, para de possibilidade se tornar realidade. Os textos que analisamos até 

aqui parecem confirmar isso: em um intervalo de 50 anos desde a criação de uma instituição 

constatamos a construção de uma ideologia. 

Podemos ver que a ideologia é concebida e atua em dois fronts: estratos superiores 

ou superestruturas e no cotidiano; ela tanto “vem de cima” quanto dos lados, atua e é atuada 

por sujeitos inseridos na realidade social, em contextos discursivos específicos, fazendo 

parte dessa dança dialético-dialógico-linguística: “Los sistemas ideológicos articulados de 

la moral social, de la ciencia, del arte, de la religión se cristalizan a partir de la ideología 

cotidiana y a su vez la influyen retroactivamente” (VOLÓSHINOV, 2009, p.155-156).  

O sistema de avaliação faz parte dessa melodia ideológica, aparentemente boa aos 

ouvidos, mas existe exatamente como isso: aparência de algo subjacente, mais profundo, que 

é parte de um projeto de poder, manutenção do status quo que carrega em si conteúdos 
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discursivos igualmente poderosos em forma de enunciados cotidianos que são produzidos e 

circulam em um modo regular, econômico, na comunidade acadêmica. 

O instrumento de avaliação em si não seria o problema, mas a maneira com que é 

utilizado, aí está o ponto nevrálgico: a CAPES optou por um modelo que pode levar a um 

engessamento da produção de conhecimento científico, com uma avaliação baseada no 

controle e na manutenção de poder e em uma espécie de concentração de renda em 

determinadas universidades, o que tem gerado inúmeras distorções e discussões na 

comunidade acadêmica. O comando e o controle são inerentes ao modelo em questão. 

Ainda sobre a adoção desse modelo de avaliação, Maccari, Lima e Riccio constatam 

que 

 

a avaliação como controle é uma ideia demasiadamente estática e fechada, 

recorrentemente associada à ideia de castigo [...]. Para torná-la eficiente é 

indispensável que sua função (antes restrita ao controle) se transforme em 

um processo e por isso mesmo evolua da coleta, seleção e tratamento de 

dados e informações, para interpretação e conversão em conhecimento 

passível de ser disseminado, contribuindo de forma dinâmica, aberta e 

construtiva para a tomada de decisões (MACCARI et al, 2009, p. 1, grifos 

dos autores). 

 

Ainda segundo os autores, com a aceleração do processo de criação de cursos de 

mestrado e doutorado, a organização optou na década de 1970 por um sistema de avaliação 

que perdura até os dias de hoje e que sofreu poucas mudanças em quase 40 anos de aplicação: 

 

A rápida e expressiva expansão dos programas de pós-graduação trouxe 

consigo a preocupação com a qualidade das atividades por eles 

desenvolvidas. Atenta para a necessidade de um maior controle sobre os 

cursos, e procurando aprimorar seu processo de distribuição de bolsas e 

auxílios, a Capes começou a desenvolver nesse período uma sistemática de 

avaliação, a ser implementada através das comissões de consultores. A 

primeira delas foi realizada ainda em 1978, após algumas experiências que 

permitiram a definição do quadro metodológico (CAPES, 2001, p. 21, 

grifo meu). 

 

Entrando em colisão com a autonomia universitária, o sistema feito para avaliar a 

universidade prima pelo controle. Wood (2003) trata dessa questão em nossos tempos como 

sendo feito de forma tão disciplinado e organizado quanto despótico; “novas formas de 

controle direto de classe passam para as mãos impessoais do Estado”, que “exerce um 

controle sem precedentes sobre a organização do tempo, dentro e fora do processo de 

produção” (WOOD, 2003, p. 46, grifo da autora). O tempo se torna algoz da pesquisa 

acadêmica: cada vez mais espremido e otimizado, ele passa a valer dinheiro também na 

produção de conhecimento, que não escapa à lógica da monetarização. 
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A questão dessa avaliação gerencial com ênfase no custo/eficiência, perpassa 

praticamente toda a introdução do livro CAPES, 50 Anos antes do conteúdo ipsis literis das 

entrevistas, como no trecho a seguir: 

 

A questão agora não mais seria assegurar a expansão da pós-graduação no 

país, e sim descentralizar os procedimentos, de modo a garantir a 

continuidade da atuação da agência. Nesse sentido, foi estabelecido todo 

um processo de transferência, para as universidades e programas, da 

responsabilidade de selecionar, acompanhar, pagar e avaliar o 

desempenho dos alunos bolsistas, cabendo à agência apenas a função de 

promover uma melhor e mais ampla avaliação dos programas e dos alunos. 

Tendo por eixo todo um debate com a comunidade acadêmica em torno da 

questão da avaliação e da qualidade dos programas de pós-graduação, a 

Capes desenvolveu ações voltadas para a montagem de um sistema de 

monitoração e avaliação desses programas, visando com isso a geração 

de indicadores de custo/eficiência. Se, na gestão anterior, chegara-se a 

colocar a questão da legitimidade do processo de avaliação, agora, com 

Moura Castro, o ponto nevrálgico passara a ser o aperfeiçoamento da 

sistemática da avaliação (CAPES, 2001, p. 24, grifos meus). 

 

Os enunciados acima chamam a atenção pela linguagem administrativa e de teor 

valorativo hierárquico, com instruções para descentralização e monitoramento dos 

programas. Um PPG precisa gerar um indicador de custo/eficiência para entrar na fila do 

próximo quadriênio por financiamento. Ao mesmo tempo em que se descentralizam os 

procedimentos, monta-se um sistema de monitoração, ou seja: a autonomia da universidade 

acaba onde começa a vigilância do Estado, gerando um ambiente de tensão constante. O 

esgotamento do modelo inicial de avaliação dos PPGs, que consistia em conceitos de A a E, 

levou a esse novo patamar de avaliação no ano de 1998, não menos polêmico e fonte de 

muitas divergências no meio acadêmico. Os programas passariam a ser avaliados com 

conceitos de 1 a 7, sendo o último para os que alcançassem projeção internacional: 

 

No entanto, de todas as alterações promovidas no período, a mais 

significativa foi a do sistema de avaliação, implementada a partir de 1998, 

após um longo período de discussões internas, com o objetivo de criar 

novo estímulo para que os programas de pós-graduação buscassem 

maior qualidade, em níveis internacionais. Nesse sentido, foram 

introduzidas novidades como a escala numérica de 1 a 7, de modo a 

permitir uma maior diferenciação entre os programas — alteração 

consolidada já na rodada realizada em 2001 —, e a medição da qualidade 

dos programas segundo sua inserção internacional (CAPES, 2001, p. 

26). 

 

Nesse registro, observa-se o atrelamento da avaliação da qualidade dos PPGs à 

internacionalização, como “novo estímulo”, enunciado de teor altamente ambíguo; quanto 

maior a projeção em nível internacional, maior o conceito do programa. Com isso, o 
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crescimento do poder da CAPES se materializa principalmente na padronização do uso de 

seu Sistema de Avaliação pelo CNPq e também pela FINEP,18 fato que influi diretamente na 

cristalização de uma elite de pesquisadores por meio do ciclo produção-financiamento-

produção – que parece não ter se alterado com a escala 1 a 7 – nas palavras de diretor Darcy 

Closs, presidente de 1974 a 1979: 

 

Entre suas primeiras decisões, destaca-se um compromisso assumido pelas 

agências de fomento de acatar coletivamente as decisões dos Comitês de 

Assessores, mantendo ou interrompendo o financiamento; foi firmado um 

acordo de cavalheiros: a classificação da Capes valia também para a Finep, 

o CNPq e outras agências. Sem o aval da classificação da Capes, auxílios 

e bolsas não eram concedidos. Naquela fase de implantação e de busca da 

qualidade, foi fundamental as agências trabalharem integradas. [...] Os 

critérios haviam sido estabelecidos pelos Comitês de Assessores e acatados 

pelo GTC. Já havia avaliações anteriores dos Comitês, mas o GTC (Grupo 

Técnico de Coordenação) também examinava o formato institucional. 

Desde que a Capes se consolidou como agência de pós-graduação, sua 

classificação dos cursos em A, B, C, D e E — sistema recentemente 

“apropriado” pelo Provão do MEC — passou a ter grande impacto junto às 

universidades. A própria Finep via nessa classificação da Capes uma forma 

de convalidar os auxílios que estava dando aos cursos. E realmente, os 

primeiros cursos a receberem A e B eram aqueles que geralmente já 

estavam sendo financiados pela Finep e continuaram a ser, durante 

toda a década de 1970 (CAPES, 2001, p. 78, grifos meus). 

 

Esse trecho confirma o que foi citado há pouco: quem produz mais (de acordo com 

o atual padrão de publicação em revistas indexadas) recebe maior financiamento e, por 

receber maior financiamento, produz mais, levando a um círculo vicioso no meio acadêmico, 

no qual há quase meio século as mesmas instituições consideradas de ponta são as que 

recebem maior fomento à pesquisa. Ou seja: um PPG pode até piorar seu desempenho 

mesmo com financiamento, mas melhorar sem ele torna a tarefa quase impossível. 

O Sistema de Avaliação da CAPES, de início, enfrentou resistência por parte da 

comunidade acadêmica, que se sentia ferida em sua autonomia com a pressão do fator 

financiamento ditando as regras do jogo, o que se confirma no trecho a seguir, ainda no 

depoimento de Darcy Closs: 

 

Em 75, na primeira rodada de avaliação, um número considerável de cursos 

negou-se a preencher os formulários enviados. Formulários que 

solicitavam dados absolutamente corriqueiros: número de doutores, 

disciplinas dos cursos, número de alunos admitidos anualmente, número 

de diplomados — isto é, o fluxo anual —, cópias de meia dúzia de 

dissertações ou teses, produção científica individual dos professores. 

 
18 Financiadora de Estudos e Projetos, Empresa Pública vinculada ao Ministério do Planejamento, criada em 24 

de julho de 1967, pelo Decreto-Lei 61.056 (BRASIL, 1967)  
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Enfim, o normal, que se faz até hoje com qualquer curso de pós-

graduação. Esse era o material que os Comitês de Assessores examinavam, 

resultando na classificação e distribuição de cotas de bolsas. Inicialmente, 

os Comitês negaram cotas de bolsas para os cursos que não tivessem 

preenchido os formulários. Ao tomarem conhecimento de que o GTC 

apoiava essa decisão através das agências de fomento, rapidamente as 

instituições passaram a enviar regularmente os dados e os formulários, 

tornando-se uma rotina válida até hoje. Esta distribuição 

descentralizada, transferindo para as instituições a responsabilidade de 

alocar as bolsas e acompanhar a produtividade científica e acadêmica, 

representava uma espécie de talão de cheques concedido diretamente às 

instituições de ensino com pós-graduação. Em pouco tempo o processo 

consolidou-se junto à comunidade acadêmica (CAPES, 2001, p.78-79, 

grifos meus). 

 

Na primeira parte do trecho, os enunciados em destaque nos remetem ao que a 

ideologia tem como maior finalidade: naturalizar discursos e comportamentos. 

“Absolutamente corriqueiros” e “normal” são possuem teor valorativo que se presta a esse 

sentido de naturalização dos processos sociais, como se eles não fossem construídos 

coletivamente. A língua é um produto coletivo, construído socialmente. Para o Círculo de 

Bakhtin, a língua se materializa socialmente, entre grupos, que carregam, cada um, a 

ideologia nas próprias palavras e expressões de seu uso. Palavras e termos que vão sendo 

produzidos e passam a circular na cadeia discursiva desse campo de atividade humana, o da 

pesquisa científica brasileira. E, como sabemos, a ideologia capitalista em seu sentido macro 

é marcar tudo com a marca do capital, e o conhecimento não escapa a essa lógica, sob a qual 

a “responsabilidade das universidades” passa pela posse de “um talão de cheques”.   

Aliada ao fator econômico, a questão política também se torna visível com relação à 

avaliação da CAPES, mesmo quando essa foi alvo de um grande protesto feito pela USP no 

longo trecho a seguir da entrevista dada por Angela Santana, assessora da Diretoria Geral da 

CAPES entre 1979 e 1982 – leia-se gestão de Claudio de Moura Castro – que teve a seguinte 

visão de um vazamento de informações da avaliação dos programas por uma reportagem no 

jornal O Estado de São Paulo: 

 

No início, havia um livro de capa preta, que continha os critérios da 

avaliação. Os funcionários da Capes que possuíam uma cópia tinham que 

mantê-la trancada na gaveta, até que um dia o próprio Cláudio, que não 

concordava com esse segredo, vazou a história. Ele declarou: “Não tive 

culpa.  A jornalista pegou o livro preto.” A jornalista Rosângela Bittar, que 

trabalhava no Estadão, fez uma matéria sobre a avaliação da pós-

graduação da USP, que tinha muitos cursos com conceito D. Naquela 

época, muitos cursos da USP não prestavam todas as informações 

solicitadas pela Capes para efetivar a avaliação; daí os conceitos baixos. 

Instalou-se uma crise. Tenho uma forte desconfiança de que foi o próprio 

Cláudio quem vazou essas informações, porque ele dizia: “Não tem sentido 
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escondermos isso; são os programas que têm que melhorar. A avaliação 

não é uma forma de punição ou premiação feita pela agência de forma 

autoritária; tem que ter feedback, ser transparente, para o programa 

saber onde precisa melhorar”. A partir desse episódio, a Capes passou a 

divulgar os resultados da avaliação. Com isso, os cursos passaram a se 

preocupar mais com a qualidade da informação prestada à Capes. Ganhou 

a avaliação, ganharam os cursos e ganhou a sociedade, que agora dispõe 

de um serviço, a avaliação, de melhor qualidade (CAPES, 2001, p. 139, 

grifos meus).  

 

Vejamos, a seguir, para o mesmo acontecimento, a visão de Claudio de Moura Castro 

sobre o protesto contra a avaliação, o qual chama “calibragem da pós-graduação”: 

Inicialmente, passamos a divulgar as notas A; quando não havia A, 

publicávamos as notas B. Era uma política deliberada, mas sem 

movimentos bruscos, que pudessem frustrar o sistema. Pois bem, pouco 

depois de minha saída, alguém entregou à jornalista Rosângela Bittar o 

livro das avaliações, e ela publicou uma matéria de página inteira em O 

Estado de S. Paulo com os cursos que tiveram conceito E, entrevistando 

todos os responsáveis. Foi um protesto generalizado. A USP, 

evidentemente. Como é muito grande, não é uma instituição homogênea; 

tem mais cursos A do que todas as outras, mas também tem mais cursos E 

do que todas, tem lixo enorme. Então, os responsáveis pelos cursos E 

tentaram fazer, através do Estadão, um movimento para desqualificar a 

avaliação. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque a essas alturas — 

já era a gestão do Edson Machado na Capes — dezenas de professores da 

USP já tinham sido consultores da Capes, e o pró-reitor de pós-

graduação, Pascoal Senise, era o presidente da comissão de química da 

agência. Na hora em que esse pessoal dos cursos E se juntou para 

desmoralizar a avaliação da Capes, do alto de seu Olimpo químico, o 

Senise reagiu: “Absolutamente! A avaliação é perfeitamente respeitável, 

não tem nada do que os senhores estão falando. Se receberam conceito E, 

é porque merecem.” O interessante é que antes de a Capes iniciar a 

publicação das notas, alguns pró-reitores, como o Gehrard Jacob, da 

UFRGS, já as divulgavam internamente. Mas uma universidade não tem 

“internamente”; divulgou, está na rua. Em seguida, o pró-reitor da UFMG 

passou a fazer o mesmo, e algumas pós-graduações que tinham conceito 

A, afixavam na porta seu conceito, pois era uma qualificação para elas. 

Outro passo importante — hoje dá algum problema, mas o ganho é 

maior que a perda — foi a padronização da distribuição de um 

dinheirinho que a Capes tinha para laboratórios, para manutenção de 

estudantes. Encomendei ao Ubirajara — matemático, funcionário da 

Capes, que depois foi diretor — um algoritmo para distribuir os dinheiros 

proporcionalmente às notas da avaliação; aí acabou definitivamente o 

balcão (CAPES, 2001, p. 92-93). 

 

Os dois grandes enunciados anteriores foram necessários para que o pudéssemos ter 

uma ideia de como se ocorreu o jogo político para que sistema de avaliação fosse 

implementado. A relação hierárquica impõe as condições sem dizer que o é: “A avaliação 

não é uma forma de punição ou premiação feita pela agência de forma autoritária...” e, aqui, 

vemos novamente a argumentação pela negativa novamente ter o efeito de sentido que é o 
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seu contrário (DUCROT E CAREL, 2008). A necessidade de se afirmar que algo não é 

autoritário deixa implícito que o processo ocorre exatamente dessa forma.  

Ainda: nos longos trechos vemos a imposição pela relação hierárquica ganhando 

consentimento por parte dos representantes da comunidade acadêmica na CAPES, com a 

circulação de nomes entre ela e universidades como USP, UFMG, pois “dezenas de 

professores da USP já tinham sido consultores da Capes”, e “enfim, o protesto acabou 

reforçando a avaliação; ficou uma coisa irreversível. E não houve mais protestos”. O cenário 

político conseguiu abafar um protesto de uma instituição enorme como a USP, que tinha o 

apoio de um jornal de circulação nacional como O Estado de São Paulo, por haver nomes 

de peso da própria USP em relação íntima com a CAPES, passando por cargos 

administrativos da organização, reforçando ainda mais seu sistema de poder. Como política 

e economia andam juntas, houve “a padronização da distribuição de um dinheirinho”, 

enunciado carregado de expressividade para denotar naturalidade em relação ao poder do 

dinheiro de colocar as coisas em seu lugar, da mesma maneira que se fala de meritocracia 

entre pesquisadores e universidades, meritocracia essa que não funcionava para os cursos 

com avaliação E, por exemplo. A “distribuição do dinheirinho”, pelo visto, não chegava lá, 

aprisionando cursos em avaliações viciosas. Aqui, a forma diminutiva é utilizada para 

esconder exatamente o conteúdo escandaloso dos trâmites, assim como “talão de cheques”, 

algo que nega uma postura ética, é dito com toda a naturalidade. 

Contudo, mesmo defensores do sistema de avaliação dos PPGs reconhecem que ele 

pode gerar distorções, como no depoimento de Claudio de Moura Castro: 

 

Já vinha do tempo do Darcy a prática de dar mais bolsas para os programas 

que conseguissem conceito A. Talvez uma das mais poderosas explicações 

para o êxito da pós-graduação no Brasil seja esse vínculo automático 

entre nota, número de bolsas e auxílio financeiro aos programas. Claro, 

é um mecanismo que acaba cometendo injustiças; hoje, as pessoas 

reclamam de certos exageros, mas, de qualquer maneira, é uma arma 

de um poder extraordinário (grifo meu), que eliminou completamente 

qualquer vestígio de clientelismo (CAPES, 2001, p. 93, grifos meus). 

 

Além de instrumento para uso do poder extraordinário, na longa cadeia de enunciados 

anterior a essa, o entrevistado diz que “o sistema de avaliação se tornou irreversível”. 

Assinala-se nesse termo – irreversível – uma postura ideológica de “as coisas são assim e 

não se pode mudá-las”, a tal inevitabilidade imposta pelo pensamento hegemônico que 

esvazia o conteúdo coletivo de luta. Além disso, o último registro do enunciado acima faz 

uma crítica ao clientelismo, mas o vínculo entre nota e financiamento “é uma arma de um 

poder extraordinário”. Assistimos a construção de um mecanismo discursivo de 
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naturalização das distorções que vão formando um consentimento forçado por parte até de 

quem é injustiçado pelo sistema, e o discurso vai sendo produzido e circulado em forma de 

enunciado “como un cuerpo físico, um instrumento de producción o un producto de 

consumo” (VOLÓSHINOV, 2009, p. 27), como uma mercadoria.  O entrevistado chega a 

fazer um mea culpa em nome do sistema, pois  “é um mecanismo que acaba cometendo 

algumas injustiças”, mas mais adiante a entrevista de Claudio Moura de Castro, presidente 

da instituição de 1979 a 1982 – a que em nossa pesquisa parece mostrar mais claramente os 

componentes da política de funcionamento dentro da CAPES – acaba por mostrar que esse 

clientelismo continuava em vigor nas práticas diárias da organização: 

 

Eu liderava um bom time, a começar pelo Domingos Vieira Gomes, que 

levava semanalmente uns bombonzinhos para a pessoa que cuidava do 

orçamento no MEC. Assim, quando havia um negócio no primeiro ou 

no segundo grau, que não desembolsava, o Domingos recebia um 

recadinho da pessoa que ganhava os bombonzinhos: “Esse programa 

não está desembolsando. Vamos ter problemas.” Aí, a Capes entrava em 

regime de guerra, minha sala era transformada em teatro de operações: 

varávamos a noite redigindo um projeto, cheio de charme. No dia 

seguinte, fresquinhos, íamos ao Portela, dizendo: “Ministro, temos aqui um 

projeto maravilhoso.” Ele olhava: “Que maravilha, que eficiência! Pena 

que não haja dinheiro”. Eu replicava: “Existe um fundo que o senhor não 

está conseguindo gastar e vai dar problema. Se nos der esse dinheiro, 

faremos tudo direitinho. Pode ligar para o Orçamento para confirmar”. Ele 

telefonava, e aquela pessoa confirmava: “De fato, há um dinheiro parado 

aqui, que não estamos conseguindo desembolsar”. Ele, então, cedia: “Está 

bem, pode pegar” (CAPES, 2001, p. 97, grifos meus). 

 

Aqui, novamente uma sequência de enunciados com palavras no diminutivo – 

bombonzinhos, recadinho, fresquinhos, direitinho – não é casual: esse recurso discursivo de 

expressividade nesses enunciados serve para minimizar os efeitos de sentido ideológico 

(BAKHTIN, 2003), em uma prática altamente investida de inescrupulosidade no cenário 

descrito do uso do recurso público em questão, que passa por cima dos trâmites necessários 

e vai direto a quem de direito com “um projeto cheio de charme” elaborado de última hora. 

Isso depois de o entrevistado criticar o clientelismo e exaltar a meritocracia que, uma 

segunda vez, em detrimento do primeiro é exaltada por Claudio Moura de Castro quando ele 

fala dos militares no poder: 

 

Curiosamente, as equipes do regime militar eram constituídas à base 

do mérito mesmo; a escolha era tecnocrática, havia uma preocupação 

com a competência. O próprio Portela cometeu erros horrendos, mas 

sempre tentando acertar. O militar é meritocrático por natureza. Então, 

o governo militar nunca nos incomodou; dentro do MEC, o militarismo 

nunca foi um tema, e ainda menos com o Ludwig. Ele foi um dos ministros 
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mais gentis, mais afáveis, mais fáceis de tratar, mais educados que 

passaram pelo MEC. General premiado, muito bem cotado no Exército, era 

o trouble shooter da Força; quando o negócio estava ruim, mandavam o 

Ludwig. E ele levou o Sérgio Pasquali, um magnífico administrador. Acho 

que aquela equipe foi a melhor que o MEC já teve até hoje, todos 

escolhidos por mérito próprio (CAPES, 2001, p. 98, grifos meus). 

 

“Curiosamente” – fazendo uso da fala do próprio entrevistado – o  que aparece nesse 

grande encadeamento de enunciados sobre as relações políticas baseadas na troca de favores 

entre militares e CAPES é algo que se choca diretamente com o que se exalta como 

meritocracia, parecendo ter se tornado algo usual nesse período e, pode ter sido um motivo 

pelo qual o governo militar não foi um incômodo para o andamento da instituição. Ainda: 

nesse caso, salientar a meritocracia militar seria um atestado exatamente de sua ausência no 

ambiente da própria CAPES, que, pelo relatado anteriormente, utilizava de mecanismos não 

oficiais para escolha de projetos redigidos da noite para o dia e movimentação de dinheiro 

parado na organização depois de receber “um recadinho da pessoa que ganhava os 

bombonzinhos”. Vemos aqui uma explosão de entonação, acento valorativo e expressividade 

que mostram exatamente aquilo que se pretende suavizar.  

 Favorecimento de uns em detrimento de outros também aparece também na questão 

do veto ideológico às bolsas e auxílios, em mais uma longa e necessária sequência 

reproduzida abaixo:  

 

Só quando assumi a direção da Capes é que fiquei sabendo do que se 

tratava.  O candidato preenchia dois formulários de pedido de bolsa: 

um ia para os consultores e o outro para o SNI. Após analisar o 

processo, a primeira coisa que os consultores faziam era dar com a língua 

nos dentes: “Nós aprovamos.” Quando vinha o veto ideológico — não 

podíamos dizer que era um veto ideológico — e dizíamos que o pedido 

não tinha sido aprovado, os consultores diziam: “Não, senhor, nós 

aprovamos!” Criava-se uma situação extremamente desagradável. Poucos 

meses depois de eu assumir, o Guilherme de la Peña, que tinha fortes 

ligações militares, me disse: “Esse negócio de veto ideológico a gente 

resolve com a maior facilidade. Tenho um conhecido no SNI, o coronel 

Nini, que é uma maravilha e resolve isso num instante.” Era, nada 

mais nada menos, que o então coronel Newton Cruz. Marcou uma 

reunião, e lá fomos nós, junto com Joaquim Falcão; Pascoal Senise, da 

Química da USP; Fábio Wanderley Reis, da UFMG; José Ellis Ripper 

Filho, da Unicamp; enfim, os melhores consultores da Capes. Numa sala 

muito grande, Nini muito afável, começamos a conversar — os vetos 

ideológicos eram mais ou menos 5% do total. Ele aí pegou um processo e 

disse: “Olhem essa figura aqui: quer dinheiro do Brasil para fazer um 

doutorado, mas fez greve aqui, organizou não-sei-o-quê, e agora quer fazer 

um doutorado em ciência política na Inglaterra. Vai é falar mal do Brasil. 

Não há nenhuma razão para o governo financiá-lo”. Foi então que eu disse: 

“Há duas opções: eles ganham a bolsa, vão para o exterior, vão levar 

uma vida de cão; se quiserem falar mal do Brasil não vão ter quem os 
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ouça, porque estão todos estudando, com medo de levar bomba no 

doutorado. Passarão um tempo escrevendo a tese e vão voltar 

satisfeitos. A segunda opção é muito pior. Todos eles sabem que 

receberam um veto ideológico; como vão ser professores por mais 20 

ou 30 anos, vão passar o resto da vida falando mal do Brasil e do 

governo militar. Portanto não é um bom negócio vetar essas pessoas”. 

Ele resistia, resistia. Depois de 40 minutos de uma conversa difícil, o Nini 

disse: “Dr. Castro, o senhor tem razão no que falou. Só tem uma coisa: o 

SNI não veta, só recomenda que não se conceda a bolsa. Vamos fazer o 

seguinte: nós continuamos não recomendando alguns, mas o senhor dá a 

bolsa assim mesmo”. Acertamos com a DSI, a Divisão de Segurança e 

Informação, braço do SNI em todos os ministérios, e acabou o problema; 

nunca mais houve veto ideológico. Assim, tenho uma dívida de gratidão 

com o coronel Nini. Eliminou uma grave dor de cabeça da minha gestão 

(CAPES, 2001, p. 98-99, grifos meus). 

 

Confirma-se, nesse trecho, a boa relação entre a presidência da instituição com o 

Regime Militar, inclusive no enunciado sobre dar ou não veto ideológico “Tenho um 

conhecido no SNI, o coronel Nini, que é uma maravilha e resolve isso num instante”, onde 

se utiliza expressividade com conotação de intimidade – um apelido carinhoso – para 

identificar um conhecido coronel do Regime, o que deixa claro o fluxo de trocas amistosas 

entre militares e dirigentes da CAPES. Mais uma vez, aqui pelo uso de um nome afetivo 

para um militar, vemos a expressividade e o teor valorativo embutido no discurso, o que nos 

confirma o pensamento do Círculo de Bakhtin: “Nós operamos com o conceito de valor 

ideológico, que não objetiva nenhuma “universalidade”, mas que carrega uma significação 

social e, mais precisamente, uma ‘significação de classe’” (VOLÓSHINOV, 1981 [1926], 

p. 254, grifos do autor). O apelido denota intimidade e entre amigos se consegue tudo. Ainda: 

“Coronel, pense o seguinte...”, utilizado com a intenção de reforçar a imagem negativa dos 

docentes universitários junto aos militares, como se o próprio diretor não fosse também um 

professor. Mas o nome do veto deixa clara a desqualificação do profissional docente por não 

pensar como o governo, o que o deixaria em uma situação delicada. A forma de pensar 

precisava ser enquadrada nos moldes da Ditadura, sob a pena de não se conseguir 

financiamento para pesquisa. 

Ainda com relação ao poder dos militares dentro da CAPES, há mais um trecho na 

entrevista de Suzana Gonçalves: 

 

Em primeiro lugar, devo dizer que sequer fui consultada se queria ou 

não ser diretora da Capes. Mas vou contar como as coisas se passaram. 

Sou mineira de Santa Luzia, e minha mãe pertence à família Viana, 

muito numerosa; entre seus membros estão o historiador Hélio Viana 

e sua irmã Argentina. Esta, que faleceu cedo, casou-se com Humberto 

de Alencar Castelo Branco, que em 1964 tornou-se presidente da 

República. [...] A atmosfera era essa, por isso tomei muitos cuidados ao 
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chegar. Mas Deus ajudou, e as coisas funcionaram. Durante todo o tempo 

tive que lidar com um personagem meio misterioso, uma espécie de 

“olheiro” do SNI — eles estavam em todos os ministérios. No governo 

Castelo Branco o “olheiro” era também professor, uma pessoa que me dava 

a impressão de ser muito equilibrada e nunca permitiu absurdos e 

intromissões indesejáveis (CAPES, 2001, p. 45, grifos meus). 

 

Observa-se o poder familiar para o preenchimento de cargos públicos, o velho 

modelo histórico de se proceder em relação à res publica no Brasil (DUARTE, 2006), do 

qual decorrem distorções e males ainda não extirpados, pelo contrário, reforçados do modo 

brasileiro de governar. A naturalização do poder e do terror exercidos pelos militares e seus 

“olheiros” por toda a parte, aliados ao poder do capital estrangeiro, ditaram todas as regras 

no pós-64.  Vemos que Suzana Gonçalves, presidente da CAPES de 1964 a 1966, passou a 

ocupar o cargo por sua proximidade com a família Castelo Branco, um presidente militar. 

Novamente ela fala a respeito da violência institucionalizada pelo Regime: 

 

Os maus vezos ainda continuaram a existir no Brasil, não é porque houve 

a Revolução que tudo mudou; ainda havia aquela tentativa de comércio 

entre os mais poderosos. O presidente Castelo Branco, do meu ponto 

de vista, tinha uma vocação realmente democrática, mas foi 

praticamente deposto pelo general Costa e Silva e a turma da caserna. 

[...] O governo Costa e Silva realmente endureceu, mas o seguinte foi 

pior, o do Médici. Apesar de seu ar tranquilo, seu governo foi o pior 

de todos, inclusive com sacrifício de vidas. Quando voltei à Capes, como 

assessora de Programas, o agente do SNI não era mais aquele professor do 

período inicial, mas um militar. Para mostrar eficiência, fez um 

questionário: tínhamos que preencher o nome do bolsista, sua 

proveniência, seus compromissos com a Capes. Depois, para serem 

respondidas pelo bolsista, vinham umas perguntinhas, entre as quais uma 

totalmente risível: “Gosta de música? Quais são os seus autores 

preferidos?” Obviamente, se fosse um comunista de verdade, só 

responderia Mozart e Beethoven, porque era escolado, mas se não fosse e 

escrevesse Geraldo Vandré, estaria perdido (CAPES, 2001, p. 53, grifos 

meus). 

 

Aqui, palavras postas em dupla podem dar uma ideia mais clara de como a ideologia 

funciona no nível da subjetividade, isto é, no modo como os indivíduos interiorizam a 

realidade: comércio / poderosos, tranquilo / pior. Há uma tendência à polarização das ideias 

e, aqui nesse caso, acaba por se tornar paradoxal:  ao mesmo tempo em que disputam entre 

si, os poderosos fazem comércio na esfera pública; o governo com o “ar mais tranquilo” foi 

o mais sangrento. Ainda, um governo militar que tinha “vocação democrática” foi deposto 

por um que “endureceu” mais, sob o qual aparece a confirmação da perda de vidas.  

Pode-se perceber, aí, que a disputa pelo poder, além de ocorrer entre classes, ocorre 

entre membros de uma mesma classe, a dos poderosos.  Assim como na relação com a 
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Ditadura Militar, vários trechos deixam claro também essa relação de constante tensão, 

assim como havia um clima de favorecimentos pessoais da organização com o poder militar 

entre CAPES, CNPq e o próprio MEC. Os enunciados a seguir da entrevista do presidente 

de 1982 a 1989 Edson Machado de Sousa ilustram a problemática da correlação de forças 

entre os três órgãos da administração federal, que precisou movimentar um séquito 

interministerial para resolver questões entre eles: 

 

Quando assumi, encontrei uma comissão interministerial de pós-

graduação, criada pelo ministro Jarbas Passarinho para tratar 

principalmente da dificuldade de relacionamento entre o CNPq, a 

Capes e o MEC, diante de evidentes superposições de atuação dos três. Já 

vinha sendo apontada a necessidade de se fixar mais claramente atribuições 

e responsabilidades, pois era nítida a necessidade de o Brasil dar um 

impulso maior ao seu ensino de pós-graduação, revendo certos conceitos e 

mecanismos. (CAPES, 2001, p. 106, grifos meus). 

 

A relação entre CAPES e CNPq era delicada, perpassada por muitos conflitos por 

causa da superposição de tarefas e mesmo pelo ambiente tenso que o Regime Militar 

instaurara, conforme as palavras de Celso Barroso Leite, que presidiu a CAPES de 1970 a 

1974: 

 

Tomei a iniciativa de fazer uma visita ao general Artur Façanha, presidente 

do CNPq, para mostrar-lhe a conveniência de trabalharmos em 

conjunto. Como enveredamos por uma conversa sobre futebol, eu disse: 

“General, sem saber o que o outro está fazendo, correndo para trás e para 

diante, a gente fica parecendo o ataque do Flamengo, que às vezes quase 

faz gol contra, porque está completamente biruta.” O general, que até 

então estava muito formal, também era torcedor do Flamengo e gostou 

da informalidade; assim, passamos a conversar sobre a conveniência 

de o CNPq cuidar de uma coisa e nós, na Capes, de outra. Eu disse: 

“Vamos, em primeiro lugar, trocar informações de maneira mais 

institucional, para evitar que uma pessoa se candidate a bolsa nas duas 

instituições” (CAPES, 2001, p. 59-60). 

 

Aqui, a dureza militar se esvai a partir da menção a um componente forte na cultura 

brasileira: o futebol. Esse artifício talvez tenha sido utilizado intencionalmente “para 

mostrar-lhe a conveniência de trabalharmos em conjunto”, e foi preciso que algo que gozava 

da simpatia nacional fosse colocado à mesa para que a conversa fluísse. Mas nenhum 

artifício discursivo utilizado até aqui foi capaz de esconder a falta de uma mínima autonomia 

administrativa nesse período, conforme o trecho a seguir: 

 

Eu me considerava principalmente um administrador, porque não sou 

especialista em educação. É claro que às vezes vinha um projeto com o 

qual eu não concordava, mas não me recordo de ter participado de 

discussões no MEC sobre as políticas para a Capes. Eu era um executor, 
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cuidava da administração; a política mais geral já chegava pronta para 

nós, formulada pelo DAU. Eu procurava, então, adaptá-la às rotinas da 

casa, seguindo sempre as instruções — tinha que seguir. (CAPES, 

2001, p. 63, grifos meus). 

 

O relato acima demonstra algo que ocorre historicamente na administração pública 

nacional (DUARTE, 2006): pessoas em cargos de comando sem conhecimento da área em 

que atuam, porque a primazia é a da indicação, do conhecimento pessoal, das linhas de 

parentesco. Algo que está absolutamente vivo e operante em nossa cultura institucional, 

“seguindo sempre as instruções”. 

Ainda dentro do Regime Militar, a CAPES passa por uma grande reestruturação na 

década de 1970 com a finalidade de melhorar seu desempenho enquanto agência não só de 

fomento, mas participante da política com relação ao ensino superior. Os métodos originais 

de avaliação da organização – os conceitos de A a E – já estavam em fase de esgotamento, 

e o governo queria resultados mais satisfatórios. Darcy Closs fala de suas ações 

administrativas ao adentrar na CAPES em 1974: 

 

A primeira grande modificação que introduzi foi acabar com a 

distribuição individual de bolsas; o processo passou a ser institucional, 

evitando a fragmentação dos investimentos. Esta foi uma mudança 

operacional importante. Mas a preocupação mais geral era a 

necessidade de planejamento: identificar as áreas que precisávamos 

desenvolver. A partir dos levantamentos que mencionei anteriormente, já 

havia uma visão clara sobre as áreas e cursos com grandes necessidades de 

capacitação de docentes. Por exemplo, a pós-graduação em enfermagem 

era pequena e incipiente, sem condições de atender minimamente às 

necessidades de formação de pessoal docente e de implantação de núcleos 

de pesquisa. [...] Também foram feitos esforços para desenvolver a pós-

graduação nas áreas de biblioteconomia, educação e administração de 

empresas. (CAPES, 2001, p. 74, grifos meus). 

 

No mundo capitalista, ainda mais no que diz respeito ao periférico, que vende 

conhecimento para países centrais, é conhecida a preferência pelas áreas provenientes das 

chamadas ciências duras, mais passíveis de investimento e de gerar valor. E isso cria uma 

tensão, pois há que se fazer algo em relação às Ciências Humanas, por exemplo, para a qual 

não havíamos visto citação de nenhum investimento até esse ponto da análise, dada a pouca 

importância dada a esse campo de conhecimento em relação à área tecnológica, por exemplo. 

Nesse caso, como esses esforços envolviam as agências de fomento e apoio à pesquisa, a 

questão da tensão entre CAPES e CNPq volta à tona no trecho seguinte ainda da entrevista 

de Darcy Closs, em relação a qual a solução institucional foi capitaneada pela CAPES: 
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Entre suas primeiras decisões destaca-se um compromisso assumido pelas 

agências de fomento de acatar coletivamente as decisões dos Comitês de 

Assessores, mantendo ou interrompendo o financiamento; foi firmado um 

acordo de cavalheiros: a classificação da Capes valia também para a 

Finep, o CNPq e outras agências. Sem o aval da classificação da Capes, 

auxílios e bolsas não eram concedidos. Naquela fase de implantação e de 

busca da qualidade, foi fundamental as agências trabalharem integradas 

(CAPES, 2001, p. 78). 

 

Aqui, um “acordo de cavalheiros” – enunciado que aparece pela segunda vez nesse 

capítulo e que denota um fluxo de troca de favores entre os envolvidos – remete ao que o 

Círculo de Bakhtin afirma sobre o conjunto limitado de temas de um grupo social específico 

num dado contexto: “cualquiera de estos  temas, a los cuales se refieren los signos materiales 

de un grupo o de una sociedad, se halla acentuado valorativamente, dado que el grupo social 

se orienta em relación a dicho tema en alguna dirección axiológica..” (PAMPA, 2006, 

p.11)19. Nesse sentido, o enunciado pode ter o que Pampa (2006) denomina de um tema-

fetiche, de valoração positiva socialmente para aquele grupo social, e ao mesmo tempo um 

tema-tabu, de conotação negativa. Parece ser esse o caso: “acordo de cavalheiros” tem uma 

conotação positiva para o próprio grupo, mas não necessariamente para quem está fora dele. 

 Capitaneado pela CAPES, então, foi criado o primeiro sistema de avaliação, na 

esteira da Reforma Universitária e com o impacto gerado pelo golpe de 1964, citado por 

Edson Machado de Sousa em seus primeiros passos e entrou em ação a partir da maior 

autonomia dada à instituição: 

 

Isso mesmo. Consolidou-se uma forma pela qual a política de pós-

graduação tinha que estar vinculada à política universitária, à política de 

ensino superior do governo, o que era absolutamente natural e lógico. 

Em 1975 apresentamos o I Plano Nacional de Pós-graduação; com a Capes 

já reestruturada, seu diretor passou a exercer o papel de secretário-

executivo do Conselho, portanto passou a ter mais presença e numa 

esfera mais alta, interministerial; com isso se fez o renascimento da 

Capes. Nessa época, implantou-se a ideia de fazer a avaliação dos 

programas de pós-graduação, que começa em 76, ainda em caráter 

experimental. (CAPES, 2001, p. 108, grifos meus). 

 

Esses processos em andamento na CAPES nos idos de 1970, dado como 

“absolutamente natural e lógico”, enunciado de forte expressividade ideológica – pois “la 

entonación expresiva es um rasgo constitutivo del enunciado” (2006, p.14)20 – não estavam 

isolados de um cenário mais amplo. No rastro do desenvolvimento associado ao capital 

 
19 “qualquer desses temas, aos quais se referem os signos materiais de um grupo ou de uma sociedade, se acha 

acentuado valorativamente, dado que o grupo social se orienta em relação ao dito tema em alguma direção 

axiológica” (tradução minha). 
20 “a entonação expressiva é um elemento constitutivo do enunciado” (tradução minha). 
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internacional, observa-se o papel preponderante do Ministério do Planejamento e de 

organizações como o IPEA na reestruturação educacional de nível superior no Brasil, fruto 

do imenso esforço desenvolvimentista exigido pela nova posição do Brasil no cenário 

mundial. Exigiu um trabalho hercúleo, inclusive ideológico – e aqui fazemos uma referência 

a Gramsci (1982) no sentido da construção de um consenso para que a ideologia se torne 

hegemonicamente aceita – transformar uma nação eminentemente agrária em polo de 

industrialização pesada, e o governo precisava reunir quem achasse necessário para tal 

tarefa, o que nos mostra mais um longo encadeamento discursivo a seguir: 

 
[...] na origem está a experiência da elaboração do Plano Decenal, ainda no 

governo Castelo Branco. Roberto Campos, ministro do Planejamento, 

montou o Epea, Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, “pai” do Ipea, 

e montou equipes para cada setor de governo: agricultura, transporte, 

indústria, saúde, educação etc. Obviamente, o trabalho inicial foi de 

avaliação e diagnóstico: o que acontecia em cada área, quais eram as 

deficiências, quais eram os sucessos, o que foi feito de bom, o que não 

funcionou. Esse trabalho acabou gerando dentro do Epea uma competência 

que não existia nos ministérios setoriais. Seus técnicos eram, 

majoritariamente, jovens com pós-graduação no exterior, gente que 

vinha com concepções mais avançadas, adquiridas nas universidades 

americanas, principalmente, e em algumas europeias. A área de 

recursos humanos tinha uma concepção bastante abrangente: educação, 

trabalho, emprego, capacitação e mão-de-obra e saúde. Essa concepção 

acabou gerando a criação do Centro Nacional de Recursos Humanos, 

dirigido por Arlindo Lopes Correia, e trazendo junto a ideia de que era 

preciso criar competência dentro dos ministérios setoriais. Nesse contexto 

surge, dentro do CNRH, um grande projeto de cooperação 

internacional, com recursos do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento-Pnud e envolvendo todas as agências das Nações 

Unidas: Unesco, OIT, FAO, OMS, com o objetivo de alocar peritos 

dessas organizações nas secretarias-gerais dos ministérios setoriais — 

apenas a coordenação do projeto ficou com o Ipea, já então transformado 

em Instituto —  na época, consideradas o órgão central de planejamento de 

cada ministério. Com isso, começou a nascer um relacionamento eficaz 

entre técnicos do Ipea e dos ministérios setoriais, terminando por gerar 

uma migração dos primeiros para outros ministérios — foi o que aconteceu 

comigo na área de educação. Todo esse processo se fortaleceu com a 

criação da Finep. José Pelúcio teve a visão de entender que o processo de 

substituição de importações estava se esgotando, ia chegar o momento 

em que o país teria que passar a produzir tecnologia, e precisava 

preparar-se para isso. Ele traz esse enfoque para dentro da pós-

graduação, que era estritamente acadêmica: o país entrava em 

processo acelerado de industrialização, e não havia onde formar 

competências; daí o grande salto da Coppe e da PUC/RJ (CAPES, 

2001, p. 110). 

 

Essa longa sequência enunciativa demonstra uma fórmula largamente aplicada em 

nossa construção social: conhecimento adquirido no exterior, “gente que vinha com 
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concepções mais avançadas, adquiridas nas universidades americanas, principalmente, e em 

algumas europeias”.  Um esforço de cooperação para o desenvolvimento do Brasil nos 

moldes que estavam propostos para a inserção do país no cenário da mundialização, 

envolvendo a presença de organismos internacionais de peso, como a UNESCO, fornecendo 

um belo exemplo de desenvolvimento desigual e combinado (TROTSKY, 1977). O tripé de 

termos exterior/concepções mais avançadas/universidades americanas atesta a ideologia da 

superioridade internacional – e de duas das instituições universitárias nacionais de pesquisa 

de ponta até os dias atuais: COPPE/UFRJ e PUC/RJ, detentoras de grandes fatias de recursos 

e parcerias com empresas nacionais como a Petrobrás, assim como internacionais. Há aqui, 

inclusive, um pensamento de que a pós-graduação estritamente acadêmica é considerada um 

elemento de desqualificação, de ausência de formação de competências para o mercado, 

porque “o país teria que passar a produzir tecnologia, e precisava preparar-se para isso. Ele 

traz esse enfoque para dentro da pós-graduação, que era estritamente acadêmica”. Esse 

enunciado mostra o forte indício da lógica gerencialista dentro da gestão da universidade, 

engrossando o repertório linguístico de nossa época. Nesse discurso, áreas de conhecimento 

que utilizam a tecnologia como meio e não como fim – como é o caso das Ciências Humanas 

e Sociais, por exemplo – tendem a ser desvalorizadas na lógica do financiamento da CAPES, 

afirmativa que pode ser demonstrada no trecho a seguir:  

 

Como se poderia negar recursos ao Instituto de Biofísica, por exemplo? Já 

tinha todas as credenciais para receber esses recursos, fortalecer sua 

posição e criar um curso de mestrado e, posteriormente, de doutorado. Com 

a microbiologia, a mesma coisa; eram institutos da UFRJ que tinham 

conceito internacional. Ou seja, esses recursos foram muito oportunos 

e fecundos para que pudéssemos estimular certas áreas em todo o país. 

[...]. Passamos a dispor de verbas de capital. Com isso e mais esses recursos 

extraordinários, pôde-se dar um impulso muito maior aos centros de 

excelência. Foi feito um levantamento — com visitas, inclusive — em todo 

o território nacional. Entretanto, as propostas aceitas tinham que 

demonstrar, preliminarmente, que aquelas escolas possuíam uma 

massa crítica de pessoal docente com titulação de pós-graduação e que 

já estariam credenciadas ou em vias de credenciamento pelo Conselho 

Federal de Educação[...]. Ciências exatas e tecnologia, que englobava 

também a parte de agricultura. 

E um percentualzinho, só para não dizer que não havia nada, para as 

ciências humanas e sociais; foram sempre as preteridas. É a tal 

história: é a imposição, a urgência do país, não há por que reclamar 

(CAPES, 2001, p. 143). 

 

Novamente, temos aqui o diminutivo denotando expressividade sob a ótica 

bakhtiniana, onde sobra um ‘percentualzinho’ para as Ciências Humanas, que não sofre de 

urgência, fato reconhecido e dito pelo dirigente da organização, pois essa era para os “que 
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que tinham conceito internacional”. E, se não há estímulo de políticas de agregação de várias 

áreas acadêmicas, projetos interdisciplinares nos quais algo além da área tecnológica seja 

contemplado, assim como injeção de recursos em áreas potenciais e só se distribui mais aos 

mesmos, não há possibilidade de criação de um círculo virtuoso que desenvolva as áreas 

concomitantemente: os “centros de excelência”, já desenvolvidos, são os que mais recebem 

financiamento estatal.  

Mas isso não é um erro do modo de produção, pelo contrário: é totalmente coerente 

com o modelo de Estado que se apoia na ideologia do desenvolvimento tecnológico em 

primeiro lugar, passando por cima do que tiver que passar. No caso brasileiro, acompanha a 

trajetória histórica desde a criação das primeiras escolas de Administração ainda na década 

de 1940, nas quais iriam formar-se técnicos desse saber fazer da coisa pública um negócio, 

e, consequentemente, na criação de instituições como FINEP, CNPq, CAPES e tantas outras. 

A ideologia neoliberal agravou ainda mais esta segregação científica, priorizando sempre as 

áreas consideradas tecnológicas. Lugar onde gente não é número ou apenas estatística, não 

serve. 

O chamado milagre brasileiro, ocorrido entre 1968 e 1973, teve seu esgotamento e a 

economia enfrentou uma crise profunda, pois o mundo capitalista entrava novamente em 

colapso, necessitando de uma profunda reestruturação para se reerguer. Os recursos foram 

escasseando, a crise vinda do hemisfério norte chegando por aqui na década seguinte, a 

questão do petróleo, todos esses foram fatores complicadores da situação financeira do país 

em geral, exigindo novos esforços da CAPES para administrar sua enorme demanda e 

“produzir consenso em torno de interesses aparentemente inconciliáveis” (FURTADO, 

2009, p. 47). 

Este processo, chamado reestruturação produtiva21 não aconteceu só com a 

Educação; foi um processo de reestruturação geral, atingindo todos os níveis da sociedade. 

“Por isso, a reestruturação dos Estados representou um caminho mais promissor, mas ao 

mesmo tempo prenhe de limitações para melhorar a posição das forças de trabalho” 

(WALLERSTEIN, 2007, p. 58). A necessidade de realocação dos recursos era, igualmente, 

 
21 O início do processo de reestruturação produtiva começa no Brasil em finais dos 1970 e início dos anos 

1980. A inovação aqui se deu na aplicação dos Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), que pressupõe uma 

empresa que tenha uma gestão da força de trabalho mais democrática do que a que existia no Brasil. Autores 

apontam para aplicação das técnicas japonesas no Brasil, ressaltando a resistência dos gerentes de empresa em 

delegar decisões aos operários. Hirata mostra que os CCQs estavam sendo deformados no Brasil tendo em 

vista que não se mudou o esquema das relações de poder dentro das empresas. Leite realça o conteúdo político 

de muitas propostas do CCQs. Sua aplicação no Brasil se deu após o vigoroso processo de mobilização operária 

que marcou o final dos anos 1970, coincidindo com o fortalecimento da organização dos trabalhadores nos 

locais de trabalho e a constituição das comissões de fábrica (MEDEIROS, 2009). 
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urgente. No caso da CAPES, essa necessidade não contemplava, como foi visto, programas 

que possuíam os conceitos mais baixos, que tinham que continuar lutando por um lugar ao 

sol do financiamento, porque as universidades que mantinham o alto padrão produtivista não 

deixavam de receber recursos por causa dos seus altos conceitos. Isso criou um círculo 

vicioso entre CAPES e algumas universidades que até os dias atuais é um dos maiores pontos 

de polêmica relacionados à organização. A solução encontrada institucionalmente na época 

foi a seguinte: 

Foi preciso, com algum tempo e muita discussão no próprio Conselho 

Superior da Capes, encontrar uma forma de identificar aqueles programas 

que tinham potencial, embora não tivessem as notas mais altas na 

avaliação. Havia ainda a preocupação de tornar os programas de fomento 

mais independentes da apreciação pelos comitês de área. Foi aí que surgiu 

o famoso “algoritmo do Bira”. Ubirajara Alves era diretor de Programas 

da Capes e, fazendo uso dos resultados dos processos de avaliação, criou 

um sistema de indicadores que possibilitariam determinar o volume e 

o tipo de apoio a ser dado aos programas em função do seu 

desempenho no processo da avaliação. E isso, de uma forma 

automática, sem precisar perguntar aos Comitês. Isso foi aprovado pelo 

Conselho, e acabamos implantando uma sistemática de apoio que era 

praticamente decidida no âmbito burocrático da agência, não dependia de 

apreciação pelos comitês científicos (CAPES, 2001, p. 112). 

 

Antes de qualquer comentário, vamos contextualizar o professor Ubirajara Alves no 

processo da avaliação, reproduzindo abaixo um trecho de sua trajetória profissional: 

 

No início de 1966, foi convidado pela UFC para trabalhar como professor 

visitante, posteriormente professor catedrático e titular. Foi ainda 

coordenador da pós-graduação, diretor do Instituto de matemática, pró-

reitor de pesquisa e pós-graduação e coordenador do curso de mestrado de 

matemática da universidade, onde permaneceu até dezembro de 1971. Em 

1972, volta para o IMPA como pesquisador visitante, permaneceu fazendo 

pesquisa durante quatro anos. Em 1975, tornou-se superintendente de 

desenvolvimento científico e coordenou todas as bolsas de iniciação 

científicas e auxílios dados pelo CNPQ, trabalhou ainda durante um ano 

como assessor do presidente do CNPQ, nessa ocasião tornou-se servidor 

efetivo do órgão, Ubirajara continuou mantendo vínculo com a UFC e foi 

cedido ao CNPQ, sem ônus para a universidade. 

Em 1980 foi cedido para a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), órgão vinculado ao MEC (Ministério da 

Educação) para fomentar a pós-graduação. Foi coordenador da montagem 

dos cursos de apoio à pós-graduação, criou diversos programas, entre 

eles o Algoritmo do Bira, que correu o mundo através de uma 

publicação da revista Neitiours, programas de apoio às pró-reitorias de 

pesquisa e pós-graduação de todo o país, foi ainda diretor de programas e 

presidente do órgão. Participou ainda de uma importante pesquisa de 

avaliação dos cursos de pós-graduação, solicitada pelo órgão de 

desenvolvimento de Educação da ONU (ROSA FILHO, 2009). 
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Longe aqui de desprezar o reconhecimento profissional do professor Ubirajara, o 

ponto que colocamos em relevância é o recurso utilizado para a nova forma de avaliação 

executada pela CAPES: uma fórmula matemática, como se um algoritmo pudesse dar conta 

da realidade dos tantos programas que fazem parte do sistema.  “E isso, de uma forma 

automática, sem precisar perguntar aos Comitês”. Sem debate com a comunidade acadêmica, 

ocorre a implantação de uma sistemática que “não dependia de apreciação pelos comitês 

científicos”. Ou seja: retirar o componente humano do processo de negociação e relegar 

decisões que afetam diretamente a vida dos PPGs ao sistema burocrático informatizado pode 

criar e cristalizar problemas como, por exemplo, continuar alocando recursos no eixo 

sudeste/sul (o que nunca deixou de acontecer) e algumas poucas universidades nordestinas, 

enquanto ficam à eterna espera muitos outros programas com potencialidades a serem 

desenvolvidas, mas que não contam com olhar da organização para suas idiossincrasias, 

também de ordem regional.  

São as tais “algumas injustiças” criadas pelo sistema de avaliação, mencionadas por 

Claudio de Moura Castro no trecho de sua entrevista citado há pouco. A produção do 

conhecimento fica à mercê de questões geopolíticas, reforçando a manutenção do poder 

científico de pequenos grupos. Não há possibilidade de um algoritmo levar em consideração 

as questões mais particulares ou regionais de potencial científico das universidades, o que 

gera consequências que não se conseguem ultrapassar e, por isso , vistas como inexoráveis 

e mesmo como naturais e positivas, como se pode observar  a seguir nos enunciados da 

entrevista de Angela Santana, diretora da CAPES entre 1964 e 1966, sobre o 

aperfeiçoamento da distribuição de recursos institucionais: 

 

Quando assumi a Coordenadoria ainda se usava uma planilha de 

distribuição de bolsas muito antiga, que listava apenas o número de bolsas 

solicitadas, concedidas e utilizadas; o programa nem sempre utilizava 

todas as bolsas concedidas pela Capes, o que gerava um saldo de bolsas 

e de orçamento no final do ano. Introduzimos outros critérios para 

distribuição de bolsas; fomos sofisticando, agregando mais informações, 

para efetuar uma distribuição de bolsas mais razoável, de acordo com 

a dimensão e, evidentemente, a qualidade do programa — isso era 

básico (CAPES, 2001, p. 140). 

 

Parece que há uma contradição entre o que foi relatado acima e o que sempre se ouviu 

sobre o serviço público: ausência de recursos financeiros. Mas aqui, além de existir recursos, 

esses não eram totalmente utilizados, sobrava dinheiro em caixa literalmente e, quando o 

montante antes parado passou a ser utilizado, foi para continuar a alimentar o sistema dos 

melhores e detentores de poder e prestígio científico – esse, uma moeda de troca dentro do 
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ambiente acadêmico, “isso era básico”, um enunciado que carrega a inexorabilidade como 

valor, como se as coisas fossem inevitáveis. Nada mais ideológico que isso, além de 

demonstrar como “a universidade transita do Estado para o mercado, da razão para a 

heteronomia, sem que essa travessia seja acompanhada por uma reflexão aprofundada das 

consequências” (GOERGEN, 1997, p. 65).   

Como uma última ilustração neste capítulo e para reforçar o que se disse sobre o ciclo 

vicioso dos mesmos PPGs encabeçando o tripé desempenho/avaliação/financiamento no 

âmbito da pesquisa científica brasileira, a longa sequência de enunciados abaixo dá 

continuidade ao repertório linguístico empresarial típico da ideologia neoliberal, como 

“efeito marca”, “cálculo do prestígio”. Embora se refira ao campo da Administração como 

parte da etapa anterior de nossa pesquisa no mestrado, estendemos essas conclusões dos 

autores a outros campos de conhecimento, chancelados por tudo o que verificamos até esse 

momento. Segue-se o relato do resultado de uma extensa pesquisa sobre PPGs em 

Administração feita por Guimarães et al, com conclusões que possuem validade para essa 

tese:  

 

Quanto à diferença entre centralidade e prestígio, faz-se uma ressalva com 

base em Galaskiewicz e Burt (1991), denotando que esses parâmetros não 

podem ser confundidos, embora estejam associados. Enquanto o cálculo 

da centralidade considera relações recíprocas, o cálculo do prestígio 

considera relações não necessariamente recíprocas. Assim, decidiu-se 

calcular o prestígio de programas com conceitos 5 e 6, mesmo que não 

tenham participado da pesquisa. Isso porque, esses programas 

promovem cursos de mestrado e de doutorado e, portanto, são 

considerados programas consolidados, dos quais se espera razoável 

grau de poder e de influência no processo de nucleação de grupos de 

pesquisa e programas de pós-graduação em administração no país. 

Para isso, verificou-se o número de indicações de relações que cada um 

desses programas recebeu de outros programas. Na época da coleta de 

dados, a área de Administração contava com oito programas nível 5 e três 

nível 6. [...] os programas da FGV/SP, USP/SP, UFRGS e FGV-RJ, 

nessa ordem, são os programas com maior nível de prestígio na rede. 

Pode-se inferir, portanto, que o conceito 6 está associado ao prestígio na 

rede, visto que os três primeiros programas estão classificados nesse 

patamar. De outro lado, aparece também como programa prestigiado o da 

FGV-RJ, com conceito 5. Isso sinaliza que há outros fatores intermediando 

os resultados de prestígio. Poderia estar ocorrendo, por exemplo, o 

chamado ‘efeito marca’. A FGV é uma das mais antigas escolas de 

Administração do Brasil, é reconhecida no Brasil e mantém relações com 

IES no exterior, tanto em seus programas de Administração como em 

outros programas, como Economia. Em situação semelhante estaria a 

USP/SP, uma das IES que mais produz conhecimento e tecnologias no 

Brasil, com tradição em diferentes áreas do conhecimento, incluindo 

Administração e Economia. Outro fator que pode ter influenciado o 

cálculo do prestígio na rede é a localização geográfica dos programas. 
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Cerca de 47% dos programas que indicaram a FGV/SP e 44% dos 

programas que indicaram a USP/SP estão situados no Estado de São 

Paulo. Dos programas que indicaram a UFRGS, apenas cerca de 17% 

localizam-se no Estado do Rio Grande do Sul, enquanto cerca de 14% 

dos programas que indicaram a FGV/RJ estão localizados no Estado do 

Rio de Janeiro. Parece claro que nos casos dos programas da FGV/SP 

e USP/SP a proximidade geográfica exerce influência no nível de 

prestígio desses programas. O primeiro é a imagem da IES, o que parece 

ser aplicável aos programas vinculados à FGV (RJ e SP) e à USP/SP. O 

segundo é a proximidade geográfica, que parece influenciar o nível de 

prestígio dos programas da FGV/SP e USP/SP. O Programa da UFRGS, 

que aparece como o mais central da rede e um dos quatro mais prestigiados, 

parece não sofrer essas influências, possivelmente em função de sua 

proeminente centralidade (GUIMARÃES et al, 2009, p. 13-14). 

 

Esse longo encadeamento leva à conclusão desse capítulo e à seguinte confirmação: 

a) há uma concentração geopolítica dos PPGs mais qualificados, b) há um maior prestígio e 

centralidade de alguns PPGs e c) há os que geram “efeito marca” – termo carregado de 

expressividade, de valoração mercadológica para se referir a uma universidade pública – 

devido justamente a seu prestígio e centralidade na rede, como portadores do produto 

conhecimento. Isso não é casual ou aleatório. Essa concentração geopolítica é uma 

construção histórica junto com a própria CAPES e vem se perpetuando, com a maioria dos 

programas de prestígio localizados no eixo Sudeste-Sul: as universidades consideradas de 

ponta estão quase todas em São Paulo, algumas no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

algumas pontuais no Nordeste, consideradas como centros de excelência acadêmica e, por 

isso, são as mais bem financiadas. Como dissemos, não se consegue construir um círculo 

virtuoso de financiamento e apoio à pesquisa se não houver uma desconstrução desse eixo 

para uma distribuição mais igualitária.  

Aqui, ao lançar mão de uma linha histórica de 50 anos de existência da CAPES,  

pretendemos demonstrar como a gestão de recursos para a pós-graduação está atrelada ao 

poder econômico e segue uma determinada ideologia gerencialista da produtividade – o 

produtivismo – e, ao mesmo tempo, imbricada em redes políticas, pactos de camaradagem 

ou acordos de  cavalheiros e cristalização da distribuição da maioria dos recursos em poucas 

universidades. Isso nos leva à inferência de uma ausência de capilaridade no sistema de 

investimento na pesquisa acadêmica dentro do modelo vigente, algo atrelado ao modelo de 

distribuição de recursos que não mudará, portanto, se não houver uma mudança no modelo. 

Temos uma escala da concentração de renda presente na universidade brasileira, que apenas 

reproduz o que acontece em nível macro, nacional. 
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Isso não ocorre aleatoriamente: o sistema de avaliação utilizado pela CAPES impede 

que seja feito um escrutínio dos limites de ordem estrutural, assim como das reais 

potencialidades das universidades Brasil afora. O Estado, muitas vezes em parcerias com as 

empresas privadas, ou mesmo com grupos internos que compartilham do controle dos 

recursos destinados aos PPGs e à pesquisa, distribui estes mesmos recursos aos poucos que 

considera internacionalizáveis (GUIMARÃES et al, 2009), para que o Brasil possua sua 

vitrine da produção científica no cenário internacional a serviço da exigências do capital, 

produzindo conhecimentos que serão apropriados pelas grandes empresas privadas, pelas 

grandes corporações transnacionais. O gerencialismo chega à universidade brasileira 

estabelecendo regras de alto grau de produtividade em publicação de artigos em série, nos 

quais os temas em voga ou do momento são apresentados em quantidade e “a lógica de 

investimento qualitativo em médio prazo se choca com a gestão quantitativa do presente. 

[...] A gestão como ideologia que legitima uma abordagem instrumental, utilitarista e 

contábil das relações...”  (GAULEJAC, 2007, p. 45) tem se tornado o modo mais eficiente 

de gerir a pesquisa científica para o grande capital – o que desembocou no produtivismo, 

essa super aceleração produtiva aplicada ao conhecimento que tem tido efeitos deletérios 

como a queda expressiva da qualidade na pesquisa científica efetuada por discentes e 

docentes dos PPGs brasileiros. Os médios e longos prazos tem deixado de fazer parte da 

realidade da universidade: “certa concepção de gestão se tornou a ideologia dominante de 

nosso tempo [...]. Combinada com a emergência das práticas gerencialistas, ela constitui um 

poder característico da sociedade hipermoderna” (GAULEJAC, 2007, p. 27 e 33). 

Hipermoderna porque exacerba todos os valores e modos de pensar neoliberais, como a 

competição, o individualismo, a racionalidade instrumental levada ao extremo – utilizamos 

aqui enunciados que fazem parte do repertório linguístico de nossa época, pois é impossível 

escapar à ideologia. 

Essa construção histórico-político-econômica e ideológica da pesquisa científica 

brasileira sob a ótica da esfera pública e personificada na criação de sua agência de fomento 

– a   CAPES – está em total compatibilidade e, muitas vezes, até se confunde com a dimensão 

da esfera privada, do próprio capital. 

A concentração geopolítica de PPGs e de fomento desde a criação da CAPES também 

nos leva a identificar como vem a rebote o discurso no/do/para o campo científico brasileiro: 

discurso de ajuste ao mundo desenvolvido, sendo esse campo da atividade científica apenas 

um exemplo em pequena escala do desenvolvimento desigual e combinado que vimos em 

Trotsky, nada aleatório. Os enunciados na origem e construção do campo científico 
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brasileiro foram produzidos sob a ótica de uma hierarquia militarista e ainda se repetem 

dessa maneira e encontram pouso nos PPGs; o discurso não se deixa permear por nada que 

saia do roteiro escolhido, que é o da subalternidade brasileira frente ao capital. A área 

tecnológica, sempre privilegiada, também leva suas chicotadas para não perder o foco da 

internacionalização; à área de Humanidades, o “percentualzinho” para que ela permaneça 

minimamente funcional. Isso tudo acontece no discurso que não é descolado da prática, um 

discurso pensado, produzido e que circula na cadeia de transmissão do campo da pesquisa 

científica brasileira de modo econômico, dialético e dialógico.  

Forma-se, aí, isso que viemos chamando de economia discursiva:  uma produção e 

circulação de enunciados específicos, aparentemente acabados, que darão forma, conteúdo 

e tom do que será construído discursivamente. Enunciados concretos que constituem a esfera 

discursiva formal e impessoal do campo científico; enunciados que se apresentam em uma 

aparência estática que tenta ocultar sua essência caótica e repleta de vozes, essas em 

constante diálogo e que são parte da construção de um consenso em torno de que torna um 

PPG financiável ou não e de como as universidades vão se comportar a partir disso, vozes 

que sofrem um apagamento no produto final, mas isso não quer dizer absolutamente que elas 

não estejam ali. Nossos enunciados-mercadorias formadores dessa de economia discursiva 

são exatamente esse paradoxo: frutos do trabalho linguageiro socialmente produzido por 

sujeitos reais com vozes reais, mas que possuem a aparência de que esse trabalho coletivo e 

polifônico não existiu. A bivocalidade é apagada pela aparência monológica dos documentos 

oficiais. 

Nossa empreitada discursiva continua no próximo capítulo com a Revista CAPES 60 

anos, publicada em 2011 e disponível apenas em meio digital, como foi o caso da edição 

comemorativa Capes 50 anos que analisamos até aqui. 
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5. REVISTA CAPES, 60 ANOS  

 

 

Esse trabalho tem como tema principal a ideologia produtivista que aportou na 

pesquisa acadêmica brasileira, ideologia essa diretamente ligada ao modus operandi do 

capital: uma produção ininterrupta e que a tudo transforma em mercadoria. 

Como nossa base teórico-metodológica parte da crítica marxista ao status quo, tanto 

sociológica como filosoficamente, lembramos aqui que a dialética se encontra como uma 

espécie de amálgama presente em todo seu escopo. Dialética exposta no capítulo sobre o 

método, dialética hegeliana que Marx e Engels tiraram da metafísica e do abstrato e 

colocaram à prova da realidade concreta. Assim também fizeram Bakhtin e seu Círculo ao 

estudar os enunciados em sua materialidade, historicidade e concretude. Mas não se trata de 

uma aplicação leviana das categorias e eixos de análise mostrados anteriormente, tampouco 

se trata de um historicismo ou de um economicismo marxista vulgar como se passou a pensar 

a partir de interpretações equivocadas d’O Capital, mas de relações tão imbricadas entre o 

dinheiro e a política, a justiça, a cultura, a arte e a história que nenhum deles pode ser deixado 

de fora numa análise que se diga coerente com o que se diz marxista. A linguagem, segundo 

o próprio Marx em A ideologia alemã, é a mais antiga atividade humana e se constitui a base 

das análises filosóficas bakhtinianas. 

E como a história é, também, dos componentes principais de nossa análise, 

trouxemos o capítulo anterior com essa grande linha do tempo que foram os 50 anos de 

construção da pós-graduação brasileira capitaneada pela CAPES, no qual pudemos ver as 

bases de construção discursiva que hoje se dissemina com ares de naturalidade pela 

academia, mas que o estudo da ideologia nos mostra a ausência de veracidade nesse discurso 

da inexorabilidade, pois tudo é construído coletivamente em bases socioeconômicas, por 

sujeitos e sistemas localizados historicamente. 

Nesse capítulo temos a passagem de tempo de 10 anos da publicação anterior feita 

pela CAPES para contar sua história e que se materializa na Revista CAPES, 60 anos: seis 
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décadas de evolução da Pós-graduação brasileira, documento de 56 páginas publicado em 

2011 como edição comemorativa da RBPG - Revista Brasileira de Pós-graduação, lançada 

em 2004 pela organização para divulgação científica brasileira. 

 

Imagem 2: Capa da Revista CAPES, 60 anos: seis décadas de evolução da Pós-graduação 

brasileira 

 

Fonte: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Revista-Capes-60-anos.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Revista-Capes-60-anos.pdf
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Como em toda comemoração, claro, o que é bom é para ser mostrado. O texto inicial, 

a carta do presidente Jorge Almeida Guimarães, é conciso e fala dos primeiros acordos 

internacionais, mas sem dizer que a instituição foi criada para fazer parte desse jogo “eu 

entrego pesquisa e mão de obra barata e você nada me dá em contrapartida”. Fala 

rapidamente das décadas de 1980 e 1990 com destaque para o Sistema de Avaliação e sobre 

os anos de 2000 menciona o Portal de Periódicos e “a adoção de políticas visando à formação 

de professores para a Educação Básica” (CAPES, 2011, p. 5), considerado o grande desafio 

institucional. Ao lado do texto principal, uma biografia do presidente, doutor em bioquímica, 

com estágio pós-doutoral no National Institute of Health – EUA, professor da UFF, UFRJ e 

UFRGS e diretor científico do CNPq. Algo que chama a atenção é a grande quantidade de 

“artigos originais” publicados pelo pesquisador: 130. E é exatamente disso que vai se ocupar 

quase a totalidade do documento que submeteremos à análise: de números, o que nos 

convoca novamente à discussão sobre o padrão de alta produtividade ancorado na 

universidade brasileira. Voltaremos a isso. 

Começando, então, com a carta do presidente, a revista faz um balanço da trajetória 

da instituição, “que se confunde com a da pós-graduação brasileira” (p. 5), e nos dá um 

exemplo de intertextualidade: para Bakhtin e o Círculo Russo, nenhum enunciado é 

inaugural, mas está sempre repleto de palavras do outro: dialogismo e discurso caminham 

juntos, discurso é a língua em estado vivo, como “fenômeno integral concreto”; o dialogismo 

não pode ser separado do que se configura como discurso, pois “toda a vida da linguagem, 

seja qual for seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, 

etc.) está impregnada de relações dialógicas” (BAKHTIN, 2013, p. 209). Nesse sentido 

dialógico, o texto procura resgatar parte do pensamento do primeiro presidente da história 

da CAPES, Anísio Teixeira, deposto de suas funções pelo Regime Militar, fazendo uma 

citação sua: 
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Imagem 3: Revista Capes, 60 anos, “Carta do presidente” (fragmento), p.5. 

 

Fonte: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Revista-Capes-60-anos.pdf 

 

Ao fazer sua uma fala de outro, a carta do presidente reitera o fato de que, mesmo 

tendo a aparência de enunciado individual e com aparência de um acabamento, o discurso é 

coletivo, socialmente produzido e tem o dialogismo como seu elemento constituinte Além 

disso, podemos dizer que a carta utiliza o discurso de Anísio Teixeira para dar estilo ao seu 

próprio discurso, pois se utiliza do “conjunto de procedimentos do discurso de uma outra 

pessoa precisamente como expressão de um ponto de vista específico” (BAKHTIN, 2013, 

p. 217). A fala do primeiro presidente da organização seria, assim, uma chancela que 

validaria o discurso que a carta pretende passar.  

Observemos que na Imagem 1, a capa da revista utiliza a palavra “evolução” para se 

referir à história da pós-graduação brasileira. E aí temos um dado interessante: parte do título 

da Revista – Seis décadas de evolução da pós-graduação – é parcialmente repetido no título 

de um artigo com grande destaque, pois ocupa uma página inteira. No entanto, a palavra 

evolução é substituída por “avanço”, como se fossem sinônimos: 

 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Revista-Capes-60-anos.pdf
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Imagem 4: Revista Capes, 60 anos, Artigo 1 (fragmento), p.8. 

 

Fonte: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Revista-Capes-60-anos.pdf 

 

Sabemos que toda palavra é ideológica e, assim sendo, nenhuma escolha enunciativa 

se passa por natural ou desapercebida, ainda mais quando essa está revestida de autoridade 

e que quer comunicar algo à comunidade de destino. Evolução diz respeito a um movimento 

crescente e contínuo, vai-se de um estado ou de uma ideia a outra em um movimento 

ascendente e constante; evolui-se para algo melhor. Parece que o sentido é diferente no que 

diz respeito a avanço, como um processo mais agressivo e que pode, inclusive, pular etapas 

se for necessário. Vemos aqui que os efeitos de sentido criados pelas duas palavras dizem 

respeito a um mesmo processo, mas que refletem, na pós-graduação brasileira, o 

desenvolvimento desigual e combinado que acontece em nível nacional.   

O primeiro artigo da CAPES, 60 Anos contém seis páginas (p. 8 a 14) com uma 

revisão histórica e trechos que dialogam com o documento analisado no capítulo anterior. O 

primeiro parágrafo desse primeiro grande artigo da revista começa a fornecer o tom do 

discurso que perpassará a publicação: “em 2011, 60 anos após a criação da Capes, mais de 

50 mil se titularam em cursos de mestrado e doutorado, sendo 12 mil doutores” (CAPES, 

2011, p. 9).  

É preciso dizer aqui que, a partir desse ponto de nossa análise, aparecerão muitos 

números porque eles são recursos utilizados para mostrar as conquistas da instituição em 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Revista-Capes-60-anos.pdf
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suas seis décadas de existência. Vejamos bem: números em si não são vilões; eles fazem 

parte dos balanços mensais e anuais das instituições, mesmo as públicas. Vemos nessa 

escolha dos números o que Bakhtin chama de expressividade, pois estamos lidando aqui com 

um documento oficial, “com alto grau de estabilidade e coação” (BAKHTIN, 2011, p. 284), 

no qual os números aparecem como elemento expressivo, que é “a relação subjetiva 

valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do sentido do enunciado” (BAKHTIN, 

2011, p. 289). Os números fazem parte do arsenal de recursos linguísticos, da estrutura 

composicional desses enunciados. Segundo Bakhtin, se consideramos a língua como 

sistema, o recurso linguístico em si é neutro, seja ele palavra ou número, mas não quando 

falamos em discurso, no qual “o elemento expressivo tem significado vário e grau vário de 

força”, pois existe em “todos os campos da comunicação discursiva”, está presente em todo 

o fluxo discursivo; “um enunciado absolutamente neutro é impossível” (BAKHTIN, 2011, 

p. 289).   

Assim sendo, a linha do tempo desse primeiro artigo da Revista CAPES, 60 Anos 

inicia na década de 1950, com Anísio Teixeira como primeiro presidente da CAPES, período 

em que a concessão de bolsas ainda era algo de pequeno porte porque a organização era 

recente: “em 1953, foram concedidas 79 bolsas: duas para formação no país, 23 de 

aperfeiçoamento no país e 53 no exterior. No ano seguinte, foram 155: 32 para formação, 51 

de aperfeiçoamento e 72 no exterior” (CAPES, 2011, p. 9). Como podemos observar, o 

fomento para pesquisas em território nacional era bem inferior ao praticado para bolsas 

externas. A década passa por uma revisão bem rápida e a publicação nos concede esse extrato 

em números.   

Nessa linha do tempo expressa, o documento passa pela década de 1960 sem 

problematizar minimamente o Regime Militar, mas a utilização do termo “Golpe de 64” 

(CAPES, 2011, p. 10) – que não foi usado na publicação 50 Anos – pode ser destacada por 

estarmos aí, na época da publicação da Revista, sob um governo de orientação progressista 

que caminhava na direção de uma mudança discursiva em relação a fatos históricos do país, 

o que confirma a questão da expressividade e da escolha de elementos lexicais e 

composicionais como parte do conteúdo ideológico do enunciado. Vemos nesse pequeno 

enunciado “golpe de 64” uma mudança discursiva de grande porte, pois o termo Regime 

Militar dava ares de naturalidade a fatos de uma era sombria da nossa história e apagava a 

violência de Estado sob esse tipo de governo, como a ameaça de extinção da CAPES no pós-

golpe, afastada por mobilização da comunidade acadêmica: “no primeiro momento, houve 

um movimento para extinguir a CAPES. Professores da UFRJ se mobilizaram e puseram-se 
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em campo para convencer o governo de que isso não deveria acontecer” (CAPES, 2011, p. 

10).  

Como modus operandi clássico de governos ditatoriais, no primeiro momento já se 

quer acabar com a educação pública, vista como uma ameaça à submissão e ao consenso, 

pois para esses “o saber e a educação foram via de regra entendidos muito mais como 

mercadorias de interesse privados ou dádivas para semicidadãos do que como bens públicos 

universais de interesse coletivo da cidadania” (SGUISSARDI, 2000, p. 14). Interessante, 

ainda, observar que a tentativa de extinção da CAPES que ocorreu por um mês na década de 

1980 foi omitida no livro CAPES, 50 ANOS que analisamos no capítulo anterior, aparecendo 

nessa publicação.  

Outra mudança de grande porte e que aparece como elemento de expressividade 

também fica clara ainda na linha do tempo referente à década de 1960, quando se utiliza  

“ex-presidenta” para se referir a Suzana Gonçalves (CAPES, 2011, p. 10), seguindo a 

mudança que teve início com a chegada de Dilma Rousseff ao poder, que mudou o status da 

governante maior do país de presidente para presidenta, um salto discursivo resultante da 

extensa luta das mulheres por reconhecimento na sociedade. Alvo de muitas críticas por 

setores mais conservadores, o governo deixou essa marca na publicação; uma marca que 

alterava discursivamente o modo de tratamento em relação ao cargo executivo maior do país, 

nesse momento ocupado pela primeira vez por uma mulher. 

Outro fato importante que não foi mencionado anteriormente no CAPES, 50 ANOS é 

o marco legal da pós-graduação brasileira conhecido como “parecer Sucupira”, um 

documento de 12 páginas editado pelo Conselho Federal de Educação, número 977/65, 

aprovado em 3 de dezembro de 1965, que regulamentou a abertura de cursos no país e ficou 

conhecido pelo nome do professor Newton Lins Buarque Sucupira, indicado por Anísio 

Teixeira para o primeiro grupo de intelectuais a compor o Conselho Nacional de Educação 

e presidiu o grupo que elaborou a Reforma Universitária de 1968. “Em 2006, A CAPES 

homenageou Sucupira com o prêmio Anísio Teixeira em reconhecimento ao seu trabalho 

realizado pelo desenvolvimento da educação superior no Brasil.  Newton Sucupira morreu 

em 2007, aos 86 anos” (CAPES, 2011, p. 10). Sucupira também tem seu nome na plataforma 

virtual que concentra os principais órgãos de funcionamento da CAPES, a Plataforma 

Sucupira, como podemos ver na imagem abaixo: 
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Imagem 5 – Plataforma Sucupira 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

          

Seguindo a linha do tempo da Revista CAPES, 60 Anos, vemos na década de 1970 a 

ocorrência de uma alteração da estrutura da CAPES pelo decreto 74.299/1974 (Anexo C), 

com novidades como passar a ser “órgão central superior, gozando de autonomia 

administrativa e financeira” (CAPES, 2011, p. 10) e também a indução de criação de pró-

reitorias de pós-graduação pelas universidades para que participassem da distribuição de 

bolsas. 1970 também foi a década de criação do poderoso Sistema de Avaliação e, em 1974, 

a CAPES mantinha mil bolsistas no país e 70 no exterior, número que saltou em 1978 para 

13 mil e 1200, respectivamente (CAPES, 2011).  

É nesse ponto da linha do tempo presente no texto que se toca novamente em um dos 

maiores desafios da organização até os dias de hoje: a grande assimetria regional existente e 

imposta pelo padrão CAPES de desempenho, avaliação e financiamento, assunto que será 

discutido mais profundamente no próximo capítulo. A organização já começa em 1951 com 

essa concentração de renda entre regiões, privilegiando PPGs do eixo Sudeste-Sul, o que 

sempre dificultou a avaliação e, logo, o financiamento de programas fora do eixo. O Projeto 

Nordeste nos idos de 1970, além de destinar recursos para as universidades da região, 

procurava vagas para professores nordestinos nas universidades do Centro-Sul. E aí vem a 

questão: haveria necessidade de programas específicos da instituição para a região Norte e 

Nordeste se os recursos fossem distribuídos de modo equânime?  

Para reforçar o argumento aqui de que haveria uma espécie de “nortenordestefobia” 

– introduzimos aqui esse termo – por parte da organização, temos a seguinte afirmação do 

presidente Edson Machado de Souza (1982-1989) acerca do acordo Capes-Cofecub/Brasil-

França na década de 1980 da linha do tempo: “É complicado botar uma universidade de 
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primeiro mundo trabalhando com uma universidade do Nordeste”, além de “conseguir apoio 

às instituições nordestinas de universidades brasileiras mais desenvolvidas” (CAPES, 2011, 

p.12). Isso escancara tanto o preconceito contra universidades e regiões fora do eixo Sudeste-

Sul quanto a deliberada concentração de renda em determinadas universidades consideradas 

superiores às outras – fruto da nossa geopolítica. Temos no Brasil, um ensino mais superior 

ao superior existente dependendo da localização geográfica e investimento político-

econômico. A criação do Ministério da Ciência e Tecnologia no governo Sarney parece não 

ter contribuído para resolver problema, pois a dita assimetria continuou e continua viva e 

operante, o que nos confirma o seguinte relato sobre década de 1990: “já na gestão da 

presidenta Eunice Ribeiro Durham [...] também foram criadas novas iniciativas de correção 

das distorções regionais, como o Programa Norte de Pós-graduação” (CAPES, 2011, p.12). 

Por ser esse um documento oficial, tende a transparecer uma neutralidade nos 

enunciados e colocações como se eles não estivessem imersos em contextos de produção e 

circulação específicos do gênero e do campo da atividade humana ao qual esse gênero 

discursivo está atrelado: o da produção científica brasileira.  

 

Cada época y cada grupo social tiene su repertorio de las formas 

discursivas de la comunicación ideológica real. A cada grupo de formas 

homogéneas, es decir, a cada género discursivo concreto, le corresponde 

su conjunto de temas (VOLÓSHINOV, 2009, p. 45-46).22 

 

Não há como separar uma formação ou grupo social de seu repertório discursivo. 

Aqui, estamos lidando com uma relação social hierarquizada que define os temas dos 

enunciados, sua produção e circulação pela cadeia de transmissão daquele grupo e contexto 

social específico. O documento oficial faz a tentativa de retirar as marcas ideológicas do 

discurso, algo que já vimos ser impossível pela própria natureza da palavra enquanto signo. 

Há um esforço de naturalização do discurso por esse se pretender neutro; aliás, o próprio 

fato de se pretender neutralidade já proclama existência de ideologia. Recursos linguísticos 

como números e linguagem impessoal, por exemplo, podem levar ao engano de existir um 

discurso neutro, sem marcas ou rastros deixados pela ideologia, mas ao analisá-lo estamos 

vendo a forte hierarquização política que retira o direito de fala de quem está do lado de cá: 

os PPGs. A orientação acatar, se possível sem questionar, porque é o melhor para todos. 

Bom, depende de quem são esses todos. 

 
22 “Cada época e cada grupo social tem seu repertório das formas discursivas da comunicação ideológica real. 

A cada grupo de formas homogêneas, isto é, a cada género discursivo concreto, corresponde seu conjunto de 

temas” (tradução minha). 
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Nesse documento em análise, o reforço dos números e mesmo a menção das 

assimetrias regionais, mesmo essas, desfilam na passarela parecendo naturais, e por isso, 

inevitáveis e impossíveis de ser de outra maneira. Mas se toda palavra é signo ideológico, 

nada é natural, mas sim construído a partir de um alicerce chamado modo de produção que 

interfere em todo o edifício e está situado num contexto histórico e discursivo específico.  

O primeiro artigo da revista que traz a CAPES em retrospectiva termina e o seguinte 

começa com o que parece ser um dos grandes avanços ocorridos a partir dos anos 2000: a 

Nova CAPES. 

 

Imagem 6: Nova Capes (p. 16). 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

Muitas mudanças ocorreriam, devidamente anunciadas pelo marco legal da nova 

casa, a lei 11.502/2007 em anexo ao final da tese (Anexo D):  

 

Em 2007, o Congresso Nacional aprova por unanimidade a Lei 11.502, 

homologada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cria-se, 

assim, a Nova Capes que, além de coordenar o alto padrão do Sistema 

Nacional de Pós-graduação brasileiro, também passa a induzir e fomentar 

a formação inicial e continuada de professores para a educação básica 

(CAPES, 2011, p. 13). 

  

Há a criação de duas novas diretorias: a DEB – Diretoria de Educação Básica 

Presencial, e a DED – Diretoria de Educação à Distância.  Com isso, a novidade no 

http://www.capes.gov.br/
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investimento em docentes da educação básica, em um esforço de aproximá-los do estrato da 

pós-graduação por dois grandes programas: o PARFOR – Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica, criado em maio de 2009, e o PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Além disso, a oportunidade do ensino à 

distância pela Universidade Aberta do Brasil – UAB – marcou, na história da CAPES, o 

início de uma visão sistêmica da educação, articulando ensino superior e básico. Há uma 

valorização da carreira docente básica, historicamente depauperada e espoliada, e as metas 

desses programas são de grande porte: formar com qualidade docentes de todos os cantos do 

país, muitas vezes em localidades que não possuem estrutura para formação. O PARFOR 

contempla os professores que estão fora da universidade e não conseguiram formação em 

sua área de atuação e o PIBID ficou direcionado aos jovens estudantes de licenciatura 

universitária. O objetivo principal dessas iniciativas é integrar universidade e sociedade, indo 

em busca de professores que não tiveram chance de fazer curso superior ou formação em 

sua área e colocando a formação universitária a serviço das escolas de ensino básico. 

Como o Brasil é um país de proporções continentais, os números iniciais dos dois 

programas também não foram tímidos: o PARFOR teve cerca de 40 mil inscritos no primeiro 

semestre de 2011, e o PIBID com 1642 licenciaturas em 146 instituições no mesmo período. 

Além disso, outra iniciativa foi o PIBID Diversidade, que levou “em consideração as 

especificidades da formação em escolas situadas em comunidades indígenas e do campo” 

(CAPES, 2011, p. 20). 

Não devemos esquecer, porém, que essas iniciativas não são presentes do governo 

naquele período, mas resultado de lutas históricas dos docentes país afora, lutas essas que 

estão muito longe de terminar (e que parecem, principalmente nos tempos inaugurados a 

partir de 2019, ter que voltar do zero). Nesse sentido, o discurso triunfalista também tende a 

amenizar ou mesmo a apagar a arena de luta no discurso e na vida. Próprio de um governo 

de perfil populista progressista, a construção discursiva pode levar a pensar que o mundo 

está numa evolução também inevitável e vai chegar lá, no Olimpo das vitórias. Pelo 

contrário: a luta é de classes e encarniçada todos os dias, não há garantias, como nos tem 

mostrado os dias atuais. Assim também é o discurso: arena de luta, na qual o uso das palavras 

é uma escolha ideológica, pois “la realidad de los fenómenos ideológicos es la realidad 

objetiva de los signos sociales”23 (VOLOSHINOV, 2009, p. 34). E, nesses pequenos artigos 

que compõem a Revista CAPES, 60 Anos, há uma escolha de signos que promovem as 

 
23 “a realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade objetiva dos signos sociais” (tradução minha). 



122 

políticas públicas como se essas não fossem resultado de luta intensa, como se as coisas já 

estivessem dadas.   

Finalizando esse artigo e iniciando o seguinte, a UAB é anunciada em números 

grandiosos: “hoje são 768 polos de apoio presencial que oferecem 979 cursos por meio de 

92 instituições. Mais de 212 mil estudantes foram matriculados. Em 2009, dos cerca de 

190.000 cadastrados no sistema UAB à época, 51.122 eram professores da Educação Básica” 

(CAPES, 2011, p. 20).  

 

Imagem 7: Programas tradicionais e estratégicos (p. 20 e 21) 

 
Fonte: www.capes.gov.br 

 

Percebemos que não há uma finalização marcada do artigo anterior para esse; embora 

esteja com título no índice e tenha uma capa de página inteira, essa que mostramos acima, o 

texto não apresenta finalizações ou mudanças de parágrafo da página 20 para a 21.  

O texto continua no tema UAB, agora realçando seu grande alcance além-mar: 

 

Em novembro de 2010, o Ministério da Educação abriu em Moçambique 

os quatro primeiros cursos de graduação à distância da Universidade 

Aberta do Brasil a serem oferecidos na África. A parceria entre os governos 

brasileiro e moçambicano compreende a formação de até 5,5 mil 

professores da educação básica e 1,5 mil servidores da administração 

pública entre 2011 e 2017 (CAPES, 2011, p. 21). 

 

De fato, no período documentado há uma grande novidade na história da CAPES: a 

instituição, que desde sempre privilegiou ações com países de primeiro mundo que 

colocavam o Brasil em uma posição subalterna em relação às contrapartidas, faz seu 

primeiro acordo de cooperação com outro país periférico. Assim como também houve, de 

fato, iniciativas que contemplaram de forma inédita regiões brasileiras antes deixadas de 

http://www.capes.gov.br/
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lado, confirmando o fato de que a alardeada assimetria regional nada tinha natural, mas 

precisava de uma reparação histórica.  

O artigo continua com discurso festivo e de grandes números que vimos até agora na 

revista como um todo: “o número de 27.360 bolsas em 2003 aumentou para 58.032 bolsas 

no ano de 2010” (CAPES, 2011, p. 23), configurando um salto de 30.672 a mais em um 

período de 7 anos. A política pública para a educação superior e a pós-graduação estava em 

escala ascendente, pois o Brasil voltou a um forte desenvolvimentismo com a implementação 

de políticas públicas que trabalhassem para corrigir as assimetrias regionais e concentrações 

de recursos, fossem eles de capital ou de pessoal. Com relação às assimetrias, outro tema 

desse artigo e uma grande pedra no sapato da CAPES,  

 

conforme orientações do Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG) 2005-

2010, a Capes tem contribuído com um conjunto de ações indutoras e 

desenvolvido programas específicos para essa finalidade. Os programas 

Acelera Amazônia, Procad Novas Fronteiras, Dinter Novas Fronteiras e 

Prodoutoral são exemplos dessas ações (CAPES, 2011, p. 23). 

 

Os Programas citados foram todos iniciativas para que as assimetrias regionais, senão 

fossem de todo sanadas, pelo menos começassem a diminuir: o Acelera Amazônia teve um 

impulso inicial de 2 milhões de reais em 2006 “para a concessão de bolsas de apoio a recém-

doutores, bolsas de iniciação científica para jovens interessados em fazer carreira científica 

e desenvolvimento de laboratórios” (INFOCAPES, 2006). O Procad Novas Fronteiras – 

Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, Ação Novas Fronteiras – visa “apoiar 

projetos conjuntos de ensino e pesquisa, em instituições distintas, que estimulem a formação 

pós-graduada, a mobilidade docente e discente e a fixação de pesquisadores doutores nas 

Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste” (INFOCAPES, 2009). O Dinter Novas Fronteiras 

– Programa de Doutorado Interinstitucional – contempla “instituições de ensino superior 

(IES), federais ou estaduais, pertencentes às regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste e 

detentoras de programas de pós-graduação stricto sensu credenciados pela Capes” 

(INFOCAPES, 2009). O Prodoutoral “é um programa que se caracteriza por favorecer a 

mobilidade dos bolsistas das IFES de origem para as IES de destino durante o tempo de 

duração da capacitação docente, bem como a dos professores orientadores, como forma de 

integração entre as instituições participantes” (INFOCAPES, 2008). Esses programas 

apoiaram “789 projetos, com 3.315 bolsistas” (CAPES, 2011, p. 24), em um esforço 

conjunto para redução das assimetrias regionais que, no âmbito da pós-graduação brasileira, 

é apenas um reflexo da assimetria regional histórica do contexto brasileiro. 
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A grande expressividade dos números presente na Revista CAPES, 60 Anos, 

praticamente ausente no Livro CAPES, 50 Anos, marca uma grande diferença na utilização 

de recursos discursivos entre o livro e a revista, pois essa parece querer fazer uma grande 

propaganda das ações governamentais em relação à CAPES e à pós-graduação, enquanto o 

primeiro, por conter basicamente entrevistas com ex-presidentes e ex-diretores, deixa o texto 

menos panfletário mas nem por isso menos ideológico, fato que seria impossível. Além 

disso, são documentos que expressam ideologias político-partidárias distintas: o livro 

CAPES, 50 Anos dá conta das ações de governos mais conservadores e seu conteúdo é 

atravessado por um Regime ditatorial e pela reabertura política; por outro lado, a edição da 

Revista CAPES, 60 Anos está dentro de um contexto progressista, o que muda o tom do 

recado que se deseja passar à comunidade acadêmica. 

Na última parte desse artigo, o tema diz respeito às áreas estratégicas, essas que 

continuaram a ser muito bem financiadas: saúde, energia nuclear, tecnologia da informação 

e comunicação (TIC’s), complexo industrial de defesa, biotecnologia e nano biotecnologia 

tiveram “o financiamento de 1.366 projetos e 2.436 bolsas com impacto direto sobre a 

Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Governo Federal [...]  chegando ao final 

do período com mais de 7,3 mil  bolsas” (CAPES, 2011, p. 24-25). Importante observar que, 

ao contrário do que é apregoado em discursos políticos conservadores, não houve a retirada 

de recursos de áreas estratégicas para programas sociais; no período em questão o Brasil 

desenvolvimentista da era Lula alcançou números grandes nas duas esferas. Por outro lado, 

podemos ver o forte impacto da mundialização e do papel do Brasil no cenário mundial, 

onde o investimento pesado na tecnologia foi a contrapartida que o país teve que dar ao 

capital: desenvolvimento tecnológico pesado que apareça em números, que faça jus ao 

esperado, com algumas políticas sociais que melhoram mas que estão longe de solucionar 

nossas grandes questões, fazendo nosso próprio modelo de desenvolvimento desigual e 

combinado trotskista, como país periférico que somos.  

O fato é que vemos uso massivo dos números como principal recurso linguístico 

justamente em um documento que poderia ter tido um intuito mais crítico, priorizando uma 

discussão sobre o que tem feito a CAPES desde 1951 em termos não só numéricos, mas 

analíticos, que levasse em conta uma consistente análise das idiossincrasias brasileiras no 

campo da pesquisa acadêmica e o que fazer a partir delas e, aí sim, apresentar resultados. 

Mas o foco em resultados continua nessa linha gerencialista para as atividades públicas, 

parecendo uma propaganda governamental para a comunidade acadêmica. 
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Estamos lidando aqui com documentos oficiais para uma comunidade específica – a 

acadêmica – que requer mais complexidade linguística, com requinte lexical e 

composicional, porque “surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente escrito – artístico, 

científico, sociopolítico etc.)” (BAKHTIN, 2011, 263). Por ter essa natureza, o discurso 

oficial pode ter uma aparência monológica, os enunciados estão num contexto em que 

prevalecem a palavra de autoridade e o discurso hierarquizado, que aparentam um 

acabamento. Na verdade, esses enunciados têm mesmo um acabamento, mas esses são de 

ordem provisória, pois mesmo esse documento oficial é dialógico: ele é resposta a outros 

que vieram antes dele, resposta à comunidade acadêmica, sujeito às vozes do seu campo de 

atividade e igualmente à espera de outras respostas.  

Ou seja: o enunciado pode até parecer monológico num primeiro momento, e talvez 

o seja, os enunciados podem ter estilo, tema e composição “relativamente estáveis” 

(BAKHTIN, 2011, p. 268), mas isso não os torna unívocos. O discurso oficial, assim como 

o científico, tem a tendência a parecer abstrato ou mesmo sem destinatário e isso não é 

casual. Faz parecer uma via de mão única, que prescinde de resposta, mas isso é o que está 

na aparência desse fenômeno discursivo. Aqui, amparando a análise em nossa categoria 

dialética que, por ser uma dupla, é também dialógica – a aparência e a essência – vemos que 

a aparência acabada e estática desses enunciados contidos numa publicação oficial pode 

enganar nossos ouvidos ao caos polifônico que ele carrega. Como já foi dito anteriormente, 

a essência não é algo estático ou final, mas carrega todas as nuances do fenômeno, por isso 

é mutável. A essência, tanto quanto a totalidade, é como uma orquestra que, apesar de bem 

afinada, ainda é feita de muitos instrumentos, sem os quais perde sua característica. Não é 

algo arrumadinho, acabado, totalizante: é caótico por ser arena de luta.  

Seguindo a análise do nosso documento oficial, o assunto do próximo artigo é o 

queridinho da década: o Portal de Periódicos. 
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Imagem 8: Portal de Periódicos (p. 26). 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

Nesse ponto, a festa dos números passa ao patamar de baile de gala, dada a 

efusividade e proporção que carrega. É o tesouro da instituição. Mas o que é o Portal? Longe 

de ser um lugar místico, ele armazena uma enorme quantidade da produção do material 

científico nacional: “acervo online de títulos com  texto completo, bases referenciais, bases 

dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, 

normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual” (CAPES, 2011, p. 27). É a cereja do 

bolo da CAPES. 

O Portal de Periódicos é de “acesso livre e gratuito” (CAPES, 2011, p. 27), o que não 

quer dizer que seja democrático. Uma base de dados dessas deveria ser de acesso público – 

mesmo porque é o dinheiro público que mantém esse serviço e seria um modo de devolver 

http://www.capes.gov.br/
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à sociedade um pouco do que ela investe na universidade pública – mas seu acesso é restrito 

à comunidade científica.  

O uso massivo dos números como recurso linguístico de que viemos falando atinge 

aqui o seu auge: a linha do tempo de 2000 a 2009 é uma enxurrada aquisições, conquistas e 

avanços, todos traduzidos numericamente. A linha do tempo express que salta aos 

balõezinhos, como vemos abaixo: 

 

Imagem 9: linha do tempo 2000-2009 (p. 28 e 29) 

 
Fonte: www.capes.gov.br 

 

Como podemos ver na imagem acima, o Portal de Periódicos é lançado em 11 de 

novembro de 2000, em 2001 têm início as Jornadas de Treinamento, em 2002 é desenvolvido 

o Banco de Teses da CAPES. Em 2004, já conta com 8.500 periódicos em texto completo e 

90 bases referenciadas, em 2005 o acervo de revistas internacionais passa de 9.500, em 2006 

esse número passa a 10.919. Em 2007 há o estabelecimento da parceria com a Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa (RNP) para gerir melhor os recursos eletrônicos do Portal e em 2008 a 

http://www.capes.gov.br/
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criação do Programa de Formação de Multiplicadores, mesmo ano em que o Brasil passa a 

ocupar o 13º lugar no ranking da produção científica mundial. Em 2009, os números 

explodem a banca: com 308 instituições participantes do Portal, são mais de 15 mil 

periódicos e 126 bases referenciais, findando 2010 com 67.392.805 acessos e, no período de 

10 anos, o Portal fez saltar o seu acervo de 1.882 títulos em 2001 para mais de 29 mil no 

primeiro semestre de 2011 (CAPES, 2011). Números de gente grande, não? 

Os números são realmente grandiosos, mas podem soar frios e ocultar o trabalho 

socialmente produzido. Essa característica da mercadoria é estendida ao conhecimento, que, 

assim como ela, precisa permanecer desejável. E nada melhor do que apresentar números 

em uma sociedade de resultados. Eles são utilizados aqui como o que Bakhtin chama de 

intenção discursiva, “que determina o todo do enunciado, o seu volume e as suas fronteiras” 

(BAKHTIN, 2011, p. 281). Nosso modo de produção monetarista tudo transforma em 

números e resultados para o consumo. 

A economia discursiva é um fenômeno social que não cessa: esse campo específico 

da atividade humana, o campo da produção científica brasileira que tem na CAPES sua chefe 

suprema, utiliza estratégias enunciativas que vão movendo o campo em sua história e que 

parecem ter um auge triunfalista em seus acentos valorativos às portas de 2010; os 

enunciados sobre a importância de pontuar, de ranquear, de internacionalizar estão presentes 

desde 1951, ganhando roupagens diferentes conforme o espírito da festa. Ideologia não nasce 

sem pai nem se cria sozinha, porque 

 

la comunicación discursiva jamás puede ser compreendida y explicada 

fuera del vínculo con una situación concreta [...]. En esta relación concreta 

con la situación, la comunicación discursiva siempre está acompanada por 

actos sociales de carácter extralinguístico (actos de trabajo, actos 

simbólicos de un ritual, de una ceremónia, etcétera), siendo a menudo tan 

sólo su complemento y cumpliendo con una función auxiliar 

(VOLÓSHINOV, 2009, p. 163)24. 

           

A situação concreta, os atos sociais, nesse caso, ficam ainda mais claros quando 

chegamos ao artigo seguinte da publicação, a hora do tema mais espinhoso desde a criação 

da CAPES e bastante discutido no capítulo anterior: a avaliação.  

 

 
24“a comunicação discursiva jamais pode ser compreendida e explicada fora do vínculo com uma situação 

concreta [...]. Nesta relação concreta com a situação, a comunicação discursiva sempre está acompanhada por 

atos sociais de caráter extralinguístico (atos de trabalho, atos simbólicos de um ritual, de uma cerimônia etc.), 

sendo a miúde tão somente seu complemento e cumprindo com uma função auxiliar” (tradução minha).  
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Imagem 10: Avaliação (p.30). 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

Sabemos que a avaliação, apesar de toda a discussão histórica que a perpassa na 

comunidade científica, continua tendo plenos poderes sobre os PPGs:  

 

Entre os objetivos da Avaliação está o de estabelecer o padrão de 

qualidade, avaliar e chancelar os cursos de mestrado e de doutorado e 

identificar os cursos brasileiros que atendam o mesmo padrão. Assim, 

avaliar é também contribuir para o aprimoramento de cada programa de 

pós-graduação no país e colaborar para o necessário e permanente 

aumento da eficiência desses mesmos programas no atendimento das 

necessidades nacionais e regionais de formação de recursos humanos 

(CAPES, 2011, p. 31, grifos meus). 

 

Mais uma vez, a Avaliação – com letra maiúscula para mostrar que não se trata de 

qualquer avaliação – é claramente colocada segundo padrões do gerencialismo: “padrão de 

qualidade”, “necessário e permanente aumento de eficiência” colocam a universidade no 

mesmo patamar de uma indústria, onde o chão de fábrica produz ininterruptamente material 
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a ser publicado e tratado como moeda para a internacionalização dos PPGs, para isso fazendo 

circular uma economia discursiva que, apesar de termos exteriores à sua natureza de 

produção de conhecimento, tornam-se abre-alas de qualquer comunicação dentro do campo. 

Nesse sentido, o objetivo primordial da avaliação sempre foi, desde sua criação em 1976, 

“identificar quais eram os cursos com produtividade e qualidade acadêmica elevada para 

assim proceder com a melhor distribuição de bolsas” (CAPES, 2011, p. 31). Ou seja, um 

sistema que primasse pela equidade na distribuição de recursos nunca esteve na carta de 

intenções da instituição, mas sim identificar cursos de excelência e assim proceder ao 

financiamento. E aí vem um argumento, no mínimo, óbvio, de acordo com esse modelo: “no 

Brasil, o vínculo com fomento faz com que os cursos queiram ser bem avaliados para que, 

assim, possam participar dos programas e receber investimento” (CAPES, 2011, p. 31). 

Estamos lidando aqui com a ideologia neoliberal aplicada à produção de 

conhecimento científico, ideologia que super responsabiliza o indivíduo e desresponsabiliza, 

na mesma medida, o sistema como um todo: 

 

As atividades da Avaliação são realizadas pelos consultores ad hoc 

indicados por representantes da comunidade acadêmica. Isso significa que 

os processos são conduzidos por comissões de consultores do mais alto 

nível, vinculados a instituições das diferentes regiões do país. Ou seja: a 

própria comunidade científica é responsável, em última instância, pela 

avaliação da produção e da qualidade dos programas de pós-

graduação (CAPES, 2011, p. 33, grifos meus). 

 

Isso até poderia ser frutífero se houvesse uma participação realmente democrática e 

abrangente da comunidade acadêmica e se o sistema tivesse em sua base princípios que 

orientassem mecanismos de desconcentração de renda e equidade de distribuição de recursos 

financeiros. Todavia, não é o que se vê desde 1951 e, por isso, as chamadas assimetrias 

regionais entre PPGs está muito longe de ser resolvida. No entanto, para se eximir de 

qualquer responsabilidade, a CAPES tem na linha de frente o seu corpo de gerentes do 

conhecimento: uma elite de pesquisadores de determinadas universidades que circulam entre 

CAPES, CNPq e MEC desde sua fundação e decidem quem permanece ou não. “A própria 

comunidade científica é responsável, em última instância”, para o bem e para o mal. 

Nesse artigo da revista, os números seguem como troféus levantados pela instituição: 

 

Em 1998, apenas 16.266 estudantes se titulavam mestres ou doutores por 

ano em todo país. Passada pouco mais de uma década, esse número saltou 

para mais de 50 mil. Um crescimento da ordem de 300%. Por outro lado, 

a distribuição das notas dos cursos nestes mesmos anos é bastante 

estável. Há sempre um alto percentual de cursos que mantêm a nota 

de uma Avaliação Trienal para outra. Além disso, é notória uma maior 
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concentração de curso nos estratos centrais da escala de avaliação: 3, 

4 e 5. Essa estabilidade revela a maturidade do Sistema de Avaliação 

da Capes (CAPES, 2011, p. 33-34, grifos meus). 

 

Aqui, a instituição chama de estabilidade e maturidade do sistema o fato de haver 

“maior concentração de curso nos estratos centrais da escala de avaliação”. O que ela omite 

nesse tipo de enunciado é que não há o chamado avanço para todos, pois permanecem no 

Olimpo do tripé desempenho/avaliação/financiamento os PPGs já bem financiados e, por 

isso, altamente produtivos para o sistema, alimentando ad eternum o círculo vicioso que 

mantém sempre os mesmos e poucos com as notas 6 e 7. 

Como parte do Sistema de Avaliação, o artigo cita o Qualis Periódico, ferramenta 

que mede a produção escrita dos PPGs em revistas e “tem como resultado uma lista com a 

classificação dos veículos utilizados pelos programas para a divulgação de sua produção, 

uma hierarquização dos periódicos científicos por qualidade” (CAPES, 2011, p. 34).  

Contudo, houve uma recente mudança na ferramenta Qualis: as revistas, que antes 

recebiam classificação de A a E, passam, a partir de 2019, a ser avaliadas de A a C (A1 a 

A4, B1 a B4 e C). O site da CAPES publicou em seu site um documento que data de 19 de 

julho de 2019 chamado Esclarecimentos Qualis (Anexo F) que trata das mudanças nesse 

instrumento da avaliação.  

Voltando à Revista Capes 60 anos, a grande novidade em 2010 foi a avaliação de 

livros, “porque em muitas áreas, especialmente humanidades, esta é a principal forma de 

expressar o trabalho intelectual desenvolvido por alunos e professores” (CAPES, 2011, p. 

34). A avaliação desse tipo de produção chegou tardiamente, visto ser o livro um dos 

principais modo de expressão da área e que ficou de fora da avaliação, contabilizando um 

atraso de 34 anos na avaliação desse material, que é a imensa produção de livros pela 

comunidade acadêmica. Isso é mais um demonstrativo da pouca importância dada às 

Ciências Humanas, fonte de reflexão de um país sobre si mesmo, suas idiossincrasias e 

potencialidades. 

Devemos lembrar que a Revista CAPES, 60 anos é uma publicação feita por um 

governo progressista em um contexto neoliberal. Dito isso, vemos que nem mesmo em uma 

orientação à esquerda, salva-se o discurso de apregoar as maravilhas do neoliberalismo: 

avanço, evolução, individualismo, transformação do conhecimento em mercadoria sujeita 

aos ditames do mercado. Ideologia é algo tão forte a ponto de ficar invisível, que nos vemos 

reproduzindo discursos dos quais dizemos discordar. A ideologia cotidiana que perpassa o 

universo científico brasileiro traz esses rastros dos estratos superiores, onde o pensamento é 
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formalmente forjado, e assim vai se formando essa circulação de enunciados em modo de 

uma economia própria do campo, que está em relação de dependência com o capital; a 

universidade está cada vez mais se firmando como um laboratório do mercado, cada vez 

mais se deixando levar por critérios de eficiência e alta produtividade que reafirmam o 

produtivismo nosso de cada dia, tornando, muitas vezes, estéreis pesquisas que se 

transformam em fábricas de artigos, movimento em que a qualidade é o tempo todo desafiada 

pelo tempo cada vez mais exíguo e contrário ao que uma pesquisa de qualidade demanda. A 

ideologia cotidiana passa muitas vezes despercebida, por estar fragmentada e apresentar às 

vezes, apenas indícios das superestruturas, pois os efeitos de sentido vão se cruzando, 

mudando entre si à medida em que a ideologia desce do estrato superior para o cotidiano: 

 

Tales vivencias constituyen el estrato inferior, inestable y sumamente 

cambiante de la ideología cotidiana. Por tanto, a este estrato pertenencen 

todas las vivencias difusas, poco desarrolladas, que pasan esporádicamente 

por nuestra psique, así como los pensamientos y las palabras fortuitas y 

ociosas [...]. En el estrato inferior de la ideología cotidiana sólo es posible 

captar una regularidad estadística; sólo con base em una grande cantidad 

de productos de esta classe se ponen de manifesto las líneas generales de 

una ley socioeconómica (VOLÓSHINOV, 2009, p. 157)25.  

 

É justamente essa “grande quantidade de produtos” que estamos procurando 

identificar desde o início desse trabalho para que seja possível identificar a ideologia que 

está no campo superestrutural; a ideologia cotidiana do campo científico brasileiro está na 

vivência diária, nas conversas de corredores da universidade, nas comunicações formais e 

informais. Essas comunicações do dia-a-dia não são isentas de ideologia, os corredores da 

universidade estão repletos dela, seja em cartazes convocando protestos ou com horários de 

disciplinas, com avisos da coordenação ou venda do trabalho de revisão de textos. A 

ideologia está na palavra, e a universidade é um imenso campo discursivo.  

O artigo seguinte da publicação vai abordar os PNPGs – Planos Nacionais de Pós-

graduação: 

 

 
25 Tais vivências constituem o estrato inferior, instável e extremamente mutável da ideologia cotidiana. 

Portanto, a este estrato pertencem todas as vivências difusas, pouco desenvolvidas, que passam 

esporadicamente por nossa psique, assim como os pensamentos e as palavras fortuitas e ociosas [...]. No estrato 

inferior da ideologia cotidiana só é possível captar uma regularidade estadística; só com base em uma grande 

quantidade de produtos desta classe se põem manifestas as linhas gerais de uma lei socioeconômica (tradução 

minha). 
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Imagem 11: PNPG (p. 36) 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

Os PNPGs são os manuais de trabalho do Sistema Nacional de Pós-Graduação – o 

SNPG – válidos para um período de quatro anos, sendo o primeiro aquele que implantou o 

Sistema de Avaliação (1975-1979), pois “apontou para a necessidade de institucionalizar o 

sistema, elevar os padrões de desempenho e planejar a expansão” (CAPES, 2011, p. 37), 

essa última expressão com um sentido quase missionário. Estávamos em plena construção 

da ideologia neoliberal que ancorou no Brasil na década de 1980 e os PNPGs, parte dessa 

realidade, concentraram-se na qualidade da universidade (PNPG 1982-1985) e, na segunda 

metade da década, na importância de integrar a pós-graduação ao setor de Ciência e 

Tecnologia (PNPG 1986-1989). 

Chegaram os anos de 2000 e o Brasil ainda engatinhava no quesito “número de 

doutores”, foco do PNPG 2005-2010, no qual a novidade “foi a proposta de uma nova 

divisão regional que retirou estados mais desenvolvidos na área de pós-graduação das 

regiões menos desenvolvidas”(CAPES, 2011, p. 37), juntando Centro-Oeste e Norte e o 

Distrito Federal ao Rio de Janeiro e Minas Gerais, em mais uma tentativa de tentar minimizar 

a  tal assimetria regional,  o grande desafio da CAPES. Podemos ver abaixo uma tabela com 

os programas para redução das assimetrias regionais de 2004 a 2010: 

 

http://www.capes.gov.br/
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Imagem 12: Programas para redução das assimetrias regionais (p. 37) 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

Para tal empreitada, a instituição se utilizou de dois processos: indução e parcerias. 

O primeiro se trata de investimento para melhoria ou criação de novas áreas de conhecimento 

e a segunda o estabelecimento de acordos com ministérios como Saúde, Cultura e Defesa e 

ampliação dos já existentes com o CNPq e as FAPs - Fundações de Amparo à Pesquisa.     

Chegamos ao relato sobre o PNPG 2011-2020, inaugurando metas para dez anos. 

Trata-se de um documento de 309 páginas com 14 capítulos e está disponível no site da 

CAPES. Um grande balanço geral dos anteriores, além do estabelecimento de metas para o 

decênio.  

 

Entre as metas do Plano Nacional de Educação estão a titulação de 19 mil 

doutores, 57 mil mestres e 6 mil mestres profissionais por ano a partir de 

2020. “A proposta é aumentar o número de doutores por mil habitantes de 

1,4 para, 2,8 em 2020, ter titulado 150 mil doutores e 450 mil mestres no 

período, além de posicionar o Brasil entre os dez países maiores produtores 

de conhecimentos novos, informa Guimarães” (CAPES, 2011, p. 38). 

 

Números grandiosos, novamente. Visionários. E que esbarram em um desafio 

igualmente imenso: formar professores para a educação básica em um país que desvaloriza 

historicamente esse segmento, sobre o qual o artigo tira sua conclusão: “a maioria dos jovens 

não vê na docência uma profissão que desejam seguir” (CAPES, 2011, p. 38). Ao que parece, 

esse foi um enunciado escolhido para fazer pensar que há algo de errado ou com os jovens 
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brasileiros ou com a profissão, e não com o desleixo por parte do Estado que acompanha o 

ser docente do ensino básico no Brasil. Novamente, aqui, uma fala institucional que mistura 

um tom coloquial para responsabilizar os sujeitos individuais pelas falhas do sistema; um 

enunciado que pode passar por displicente ou aleatório, mas que deixa clara a ideologia que 

carrega, e que também percorre o sistema capilarizado da Educação brasileira: na base do 

cuspe e giz se tem formado historicamente a classe laboral de maior importância em uma 

sociedade que se diz em processo civilizatório, mas massacrada em seu cotidiano. Entre as 

ações destinadas a esse grande desafio estão  

 

a ampliação de editais destinados à pesquisa em educação básica, a 

valorização da formação dos profissionais do magistério desse segmento 

educacional e o aumento dos programas de pós-graduação e da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) com os cursos de licenciatura. Há 

ainda a necessidade de expandir parcerias com os sistemas estaduais e 

municipais de ensino, em especial no que se refere às ações do Plano 

nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor); 

estimular a participação de cursos de pós-graduação de outras áreas de 

conhecimento, além da educação, nas questões relativas à melhoria da 

qualidade da educação básica; e ampliar os editais de programas já 

existentes destinados à valorização e formação dos profissionais do 

magistério da educação básica, como Prodocência, Pibid, Novos Talentos, 

entre outros (CAPES, 2011, p. 38-39). 

 

Ou seja: um desafio enorme dado o contexto mundial de crise no sistema capitalista 

que explodiu em 2008 em terras estadunidenses e, assim, veio exigir mais subalternidade 

dos países periféricos que estavam “soberanos demais”, sendo esse o caso do Brasil. Um 

projeto de educação que tente corrigir distorções e assimetrias históricas mostra uma 

soberania que não agrada em nada aos países centrais. Juntando a isso, o crescimento 

assustador do discurso fascista em pleno século XXI, segundo o qual os maiores inimigos 

da sociedade são justamente os professores, visto como doutrinadores da ideologia 

comunista e o binarismo “nós/eles”, tudo isso pondo em sério risco o desenvolvimento de 

países como o nosso. Ideologia no estômago dos outros é refresco, ou 

 

La realidad concreta del lenguaje en cuanto discurso no es el sistema 

abstracto de formas lingüísticas, ni tampoco una enunciación monológica 

y aislada, ni el acto psicofísico de su realización, sino el acontecimiento 

social de interacción discursiva, llevada a cabo mediante la enunciación 

y plasmada en enunciados (VOLÓSHINOV, 2009, p. 161)26. 

 

 
26“A realidade concreta da linguagem enquanto discurso não é o sistema abstrato de formas linguísticas, nem 

tampouco uma enunciação monológica e isolada, nem o ato psicofísico de sua realização, senão o 

acontecimento social de interação discursiva, levada a cabo mediante a enunciação e plasmada em enunciados” 

(tradução minha).  
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Num contexto de crise do capital que já começa mostrar o que estava sendo proposto 

internacionalmente para o Brasil a partir de 2008, interpretado como uma marola pelo 

governo à época, esse artigo fala de uma mudança na avaliação: os programas 6 e 7 seriam 

avaliados num período maior de tempo que os demais, que continuariam a passar pela 

Trienal. Isso traz à tona mais um traço perverso do sistema, assim, disfarçado de 

meritocracia: com mais um ano para serem avaliados, o montante de recursos que 

movimenta esses PPGs 6 e 7 internacionalizados não fica disponível ao crivo da avaliação 

geral, e retira a possibilidade de redistribuir essa quantia quando da avaliação Trienal, 

ficando os PPGs avaliados até 5 com recursos ainda menores para sua movimentação e o 

impedimento de novos subirem na escala. Essa é a tal estabilidade e maturidade do sistema 

das quais fala a publicação. 

No entanto, continuando o desfile de sucessos e sem problematizar os porquês de a 

formação de professores para a educação básica ser o grande desafio que se coloca para 

instituição, o artigo seguinte da Revista CAPES, 60 anos fala da trajetória histórica – agora, 

sob o título Evolução da Pós-graduação: 

 

Imagem 13: Evolução da pós-graduação (p. 40) 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

http://www.capes.gov.br/
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No quesito evolução, essa também se mostra em números: no ano de fundação da 

CAPES, 1951, havia apenas um programa de doutorado no país: na Universidade Federal de 

Minas Gerais, que data de 1931. Em 60 anos de existência da instituição, vemos esse número 

saltar para 4.722 cursos. Não se trata, aqui, de desconsiderar o fato ou o crescimento real da 

pós-graduação brasileira, mas de não ver no grande enunciado que é esse documento uma 

discussão apurada da trajetória da CAPES, quando sabemos que o Brasil cumpre, como país 

periférico, muitas exigências do capital internacional, escamoteadas em acordos que, muitas 

vezes, reforçam a subalternidade do país e recebem o nome de “evolução”. 

Seguindo esse pequeno artigo, o seguinte fala de um dos motores que proporcionaram 

a tal evolução da pós-graduação brasileira: 

 

Imagem 14: Projetos no exterior (p. 44) 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

Já sabemos que a própria CAPES surgiu nesse contexto de acordo com o capital 

internacional, como parte dos trabalhos da Comissão Brasil-Estados Unidos, assunto tratado 

http://www.capes.gov.br/
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no capítulo 3. Mas o decreto 53.932/64 “alterou a condição de dependência de recursos 

internos, admitindo a possibilidade de empréstimos externos como fonte de financiamento 

de seus programas institucionais” (CAPES, 2011, p. 45). Anterior a esse decreto já havia, 

desde, 1957, a Fulbright – Comissão para o Intercâmbio Educacional e Cultural – com “a 

finalidade de promover a divulgação da ciência, tecnologia e cultura brasileira, em especial 

o desenvolvimento de setores da academia que ainda não tiveram exposição nos EUA” 

(CAPES, 2011, p. 46, grifos meus). Aqui, divulgação e exposição criam um efeito de sentido 

de o Brasil estar em uma vitrine para consumo externo, o que expõe, de fato nossa 

subalternidade. Importante relembrar que em 1957 o Brasil estava sob o governo de 

Juscelino Kubitschek e em processo acelerado de industrialização, com total abertura ao 

capital internacional e em escalada desenvolvimentista, o que já mostra quem são os 

beneficiários desse processo. O enunciado que fala da finalidade desse intercâmbio dá a 

impressão de um desfile bem folclórico do Brasil para seu possível comprador, algo como 

“yes, nós temos bananas”, mas com a contrapartida totalmente omitida. Qualquer 

semelhança com o contexto atual jamais será coincidência. 

Outros dois grandes acordos internacionais são o DAAD (1971) – Serviço Alemão 

de Intercâmbio Acadêmico – que trouxe “diversas agências de fomento alemãs, como a 

Fundação Alemã de Pesquisa (DFG) – Deustscher Akademischer Austausch Dienst –  e a 

Fundação Alexander Von Humboldt (AvH), além do acordo Cofecub (1978) – Comitê 

Francês de Avaliação da Cooperação Universitária com o Brasil que, em 30 anos totalizou 

700 projetos e mais de 3 milhões de reais ao ano (CAPES, 2011).  

Somente a partir e 2004 a CAPES iniciou o que ficou conhecido como Cooperações 

Sul-Sul, pela primeira vez priorizando o eixo sul das Américas e os países de língua 

portuguesa do continente africano. Essa cooperação também investiu em programas sociais 

e assistenciais em países como Cuba, Argentina, Uruguai, Timor Leste e Haiti em ações 

bilaterais, ou mesmo “multilaterais que contemplam blocos de países como no caso 

Mercosul e do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-graduação (PEC-PG)” (CAPES, 

2011, p. 48). Esse último, o mais antigo acordo multilateral da CAPES, de 1983, resultado 

de parceria com o CNPq e o Ministério das Relações Exteriores e que abrange 54 países. 

Nesse período houve um real esforço por parte do Estado brasileiro em fincar estacas de 

soberania e desenvolvimento não só de si, mas de blocos de países historicamente alijados 

desses acordos de cooperação, com o intuito de fortalecer os países periféricos que, 

individualmente, não encontravam caminhos para expandir internacionalmente. 
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Mesmo com todo o discurso de apoio à pesquisa e avanço da pós-graduação, a 

CAPES deixou de oferecer bolsas para mestrado no exterior, pois, a partir de 2003, o 

doutorado passou a ser prioridade. Esse fato já apareceu no capítulo anterior nas falas do ex-

presidente da CAPES Claudio de Moura Castro, que já considerava o mestrado 

desnecessário e que deveria ser abolido (CAPES, 2011). Paradoxalmente, ao mesmo tempo 

em que há uma desvalorização do mestrado acadêmico, há uma pressão constante sobre os 

mestrandos e os PPGs para publicação de artigos a fim de pontuar na ocasião da Avaliação. 

Muitos discentes publicam em dois anos de mestrado mais artigos do que a duração de seu 

curso, por isso não é de se estranhar que o Brasil passou a ocupar o 13º lugar no ranking 

mundial de publicações. Mas a um preço alto para discentes, docentes e PPGs.  

É visto como avanço, por exemplo, o doutorado sanduíche em relação ao doutorado 

pleno. Houve um decréscimo em relação a esse último: em quatro anos a partir de e 2006 

foram distribuídas 3000 bolsas; na seleção realizada para 2011 foram 85 contemplados 

(CAPES, 2011). O doutorado-sanduíche é visto como vantajoso em relação ao pleno, pois é 

considerado “mais seletivo, mais eficiente, mais seguro e de custo mais baixo e que 

proporciona aos estudantes de curso de doutorado no Brasil a oportunidade de desenvolver 

parte de sua pesquisa em instituição no exterior de reconhecida excelência” (CAPES, 2011, 

p. 47, grifo meu). O enunciado parece ser autoexplicativo do ponto de vista da ideologia 

gerencial neoliberal: o doutorado-sanduíche é mais, mais e mais porque seu custo também é 

mais baixo. Segurança, eficiência e seletividade, aqui, formam um enunciado cheio de 

expressividade para “mais barato para o orçamento”; são palavras positivas, grandiosas, 

recursos linguísticos largamente utilizados no modelo gerencial da universidade pública 

brasileira para florear sua negativa orçamentária para projetos que deixem de ser 

interessantes para a gerência.  

Enunciados como esse faz partem do repertório de temas dessa grande malha 

ideológica que envolve os processos estruturais da sociedade brasileira claramente desde a 

década de 1980, mas em construção bem antes disso. O gerencialismo possui um repertório 

próprio de temas e estilos; há uma padronização de um discurso empresarial para a vida 

como um todo: produtividade, eficiência, monitoramento e competitividade se tornaram 

assunto desde a mesa do cafezinho à reunião de altos escalões, a ideologia dos estratos 

superiores do neoliberalismo invadiu a vida cotidiana, e essa vai dando novos contornos, 

nuances e criando novos efeitos de sentidos aos enunciados. Vida real e grandes sistemas 

ideológicos se interpenetram, dois grandes corais polifônicos que mantêm a harmonia da 

sinfônica ideológica, o que confirma o pensamento do Círculo de Bakhtin: “La situación 
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inmediata y sus participantes sociales más próximos determinan la forma ocasional y el estilo 

del enunciado. Los estratos más profundos de su estructura se determinan por las relaciones 

sociales más duraderas y profundas de las cuales el hablante participa” (VOLÓSHINOV, 

2009, p. 148)27. 

Seguimos para o artigo final da Revista CAPES, 60 Anos é o Prêmio CAPES de Tese:  

 

Imagem 15: Prêmio CAPES de tese (p. 50) 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

Desde 2005, o Prêmio é concedido às melhores teses em cada área de conhecimento 

e, a cada edição, homenageia cientistas brasileiros e estrangeiros “que tenham se radicado 

no Brasil, já falecidos, dando seus nomes no conjunto de áreas em que a premiação é 

concedida” (CAPES, 2011, p. 51). Criado com o intuito de cultuar e premiar a produção 

científica nacional, o Prêmio CAPES de Tese concede títulos e acessos a congressos e 

estágios pós-doutorais: 

 

 
27“A situação imediata e seus participantes sociais mais próximos determinam a forma ocasional e o estilo do 

enunciado. Os estratos mais profundos de sua estrutura se determinam pelas relações sociais mais duradouras 

e profundas das quais o falante participa” (tradução minha).   
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Aos vencedores, são concedidos certificados e medalhas; auxílios 

equivalentes a participações em congresso nacional ou internacional para 

o orientador; bolsas de estágio pós-doutoral no Brasil e/ou exterior para o 

autor; e prêmios adicionais em dinheiro, em parceria com a Fundação 

Conrado Wessel e Instituto Paulo Gontijo (IPG) (CAPES, 2011, p. 51). 

 

Mesmo relatando todos esses benefícios – o prêmio em dinheiro é de 15 mil reais 

para o autor da tese vencedora, 3 mil para o orientador e 16 mil para estágio pós-doutoral – 

o último artigo da Revista finaliza com um enunciado que acaba por dizer que um dos a 

assimetria regional, assunto que abrirá o próximo capítulo, também chega à premiação “No 

Prêmio Capes de Tese de 2008, para as teses defendidas em 2007, 487 teses foram inscritas. 

Das 44 áreas do conhecimento, 38 foram selecionadas pela comissão de premiação. A região 

Sudeste teve 388 inscritas; Sul, 65; Centro-Oeste, 17; Nordeste, 16. A Região Norte teve 

apenas uma tese inscrita” (CAPES, 2011, p. 52).  

Não vamos, aqui, negar os avanços, mesmo porque os números mostram, não? Eles 

são reais. O que não podemos deixar de fazer é uma crítica que aponte o que não tem 

funcionado para todos. Repetimos que assimetria regional enfrentada pela CAPES é nada 

menos do que uma escala menor da geopolítica brasileira. Pudemos ver, sim, um maior 

investimento nas regiões do Centro pra cima, mas essa questão precisa ser enfrentada com 

vontade e, para isso, temos o próprio Sistema de Avaliação que impede que seja feito um 

diagnóstico mais amplo das reais potencialidades dos PPGs fora do eixo Sudeste-Sul, o que 

não foi encontrado nem nos “grandes desafios” citados no documento analisado no capítulo 

anterior e tampouco nesse.  

Embora várias vezes citada como um dos maiores desafios da instituição, a gritante 

assimetria regional – vimos no exemplo do Prêmio CAPES de Tese, para mais de 300 

trabalhos inscritos da Região Sudeste houve apenas uma inscrita da Região Norte. O ciclo 

de desempenho/avaliação/financiamento tem se mostrado vicioso e impeditivo de novos 

PPGs serem contemplados com recursos que visem seu desenvolvimento. Se não há maior 

investimento, não há como ser bem avaliado de acordo com esse sistema, certo? A notícia 

ruim e sem nenhuma novidade é que isso foi construído historicamente para que assim 

permaneça: a concentração de renda entre PPGs brasileiros é apenas o reflexo do cenário 

nacional, bem desigual e combinado, mas visto com ares de naturalidade e inevitabilidade. 

Coisas da ideologia.  

A Revista CAPES, 60 Anos finaliza com a seção Curiosidades, com assuntos que 

tratamos ao longo de nossa análise, e o anúncio da CAPES WebTV: 
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Imagem 16: Revista Capes 50 Anos (p. 54) 

 

Fonte: www.capes.gov.br 
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Imagem 17: Revista Capes 50 Anos (p. 55) 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

O próximo capítulo tratará dos desafios a serem enfrentados pelo Plano Nacional de 

Pós-Graduação, o PNPG 2011-2020, não pelo texto do PNPG em si, que não é o foco de 

nossa pesquisa, mas por seus 3 Relatórios de Acompanhamento – 2013, 2016-2017 e 2018 

– e da Agenda Nacional de Pesquisa, de 2014.     
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6. PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 2011-2020: E AGORA? 

 

 

Pelo que vimos até aqui, o discurso do produtivismo, que nada mais é do que uma 

das formas da ideologia neoliberal imposta ao mundo acadêmico, um exemplo desse 

fenômeno maior, configura-se como o grande norte pelo qual se tem guiado, cada vez mais, 

a pós-graduação brasileira: um canto de sereia que promete e encanta. Esse discurso é 

produzido e circula no campo científico brasileiro em forma de enunciados próprios do e 

para o campo, tem seu repertório específico, porque 

 

dentro del territorio del signo, dentro de la esfera ideológica, existen 

diferencias profundas: la constituyen así la imagen artística como el 

símbolo religioso, así la fórmula científica como la norma del derecho, etc. 

Cada zona de la creatividad ideológica se encuentra a su modo particular 

dentro de la realidad y la refracta a su modo[...]. Todo signo ideológico 

no sólo aparece como un reflejo, una sombra de la realidad, sino también 

como parte material de esta realidad (VOLÓSHINOV, 2009, p. 29)28.  

 

No capítulo anterior analisamos, amparados na sociologia de Marx e na filosofia da 

linguagem do Círculo de Bakhtin, a Revista CAPES, 60 anos, edição comemorativa da 

instituição publicada em 2011, dez anos após o livro CAPES, 50 Anos, e isso vem mostrando 

as nuances do discurso científico brasileiro produzido no campo e circulado tanto de  forma 

hierárquica, vertical, quanto horizontalmente, sendo disseminado pelos corredores dos PPGs 

brasileiros de forma cada vez mais naturalizada e consentida, como é, de fato, o processo de 

construção epistemológica da ideologia. 

O Plano Nacional de Pós-graduação-PNPG 2011-2020 é um documento bastante 

extenso e que foi organizado em dois volumes e publicado em dezembro de 2010: o primeiro 

 

28 “Dentro do território do signo, dentro da esfera ideológica, existem diferenças profundas: constituem-na 

assim a imagem artística como o símbolo religioso, tanto a fórmula científica como a norma do direito, etc. 

Cada zona da criatividade ideológica se encontra a seu modo particular dentro da realidade e a refrata a seu 

modo[...]. Todo signo ideológico não somente aparece como um reflexo, una sombra da realidade, senão 

também como parte material dessa realidade” (tradução minha).  
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volume possui 309 páginas, 16 capítulos e aborda os PNPGs anteriores, situação da pós-

graduação em 2010 e as projeções para o decênio. O segundo volume – PNPG 2011-2020: 

Documentos Setoriais – possui 608 páginas e trata das projeções para a pós-graduação em 

2020 e temas como CT&I, desequilíbrio regional, financiamento da pós-graduação, 

educação básica e outros temas de que trataremos nesse capítulo. O PNPG, ele mesmo em 

todo seu conteúdo, não é o objeto de nossa tese, que enfoca a ideologia produtivista – e, 

devido à sua grande extensão, demandaria uma tese à parte. Seu conteúdo estará presente 

nesse trabalho pela análise de todos os relatórios de acompanhamento publicados sobre ele 

– em 2013, 2016-2017 e 2018 – e da Agenda Nacional de Pesquisa, publicada em 2014 a 

partir de seu conteúdo e estudo.  

Imagem 18: PNPG 2011-2010 Volume I e Volume II 

  

Fonte: www.capes.gov.br 

 

Sendo assim, chegamos ao último capítulo dessa tese fazendo a  análise dos relatórios 

de acompanhamento do PNPG 2011-2020 publicados pela CAPES, em um total de três 

documentos: Relatório final de 2013 (CAPES, 2013); Relatório final 2016-2017 (CAPES, 

2017) e Proposta de Aprimoramento do Modelo de Avaliação da PG: Documento Final da 

Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG 2011-2020 – 2018 (CAPES, 2018). 

Além deles, analisaremos também um registro em Power Point presente no site da CAPES, 

intitulado Elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa, 2014 (CAPES, 2014). Cabe 
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ressaltar que não encontramos um documento específico que tivesse embasado o referido 

arquivo.            

Como estamos tratando da ideologia produtivista no campo científico brasileiro 

materializada nos PPGs, vimos que o Sistema de Avaliação da CAPES tem papel 

preponderante na instauração dessa ideologia de alta performance para o meio acadêmico. 

Essa avaliação foi feita em períodos trienais até 2013, quando passou a quadrienal por 

decisão da Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG 2011-2020. Esse acréscimo 

de um ano para o crivo da avaliação dos PPGs demandou um documento de 28 páginas para 

orientar todo o sistema, disponível no site da CAPES – a Portaria 59, de 21 de março de 

2017, que dispôs sobre o Regulamento para a avaliação quadrienal 2017 (2013-2016): 

Programas Acadêmicos e Profissionais (CAPES, 2017) – com instruções para a avaliação e 

anexos com os quesitos da ficha de avaliação dos programas.  

Antes de tratar mais especificamente das metas e desafios para o PNPG 2011-2020 

em seus quatro relatórios, ainda nos deteremos mais um pouco na questão da assimetria 

regional, tema que ficou em destaque no capítulo anterior e que requer aprofundamento. 

Após, serão abordados separadamente os relatórios de acompanhamento do PNPG de 2013, 

2017 e 2018, além da Agenda Nacional de Pesquisa, de 2014. Haverá nesse capítulo uma 

seção específica para o assunto, sendo cada relatório e a agenda tratados em uma subseção. 

 

 

6.1. OS DESAFIOS NO COMBATE À ASSIMETRIA REGIONAL ACADÊMICA  

 

Esse tema da assimetria regional apareceu em destaque nos capítulos anteriores como 

um desafio que ainda está longe de ser solucionado pela instituição. Nesse sentido, o Plano 

Nacional de Pós-graduação PNPG 2011-2020 (CAPES, 2010) dedica um capítulo a esse 

tema espinhoso e vê a assimetria entre PPGs sob vários ângulos:  

 

As assimetrias existentes no sistema de pós-graduação brasileiro têm sido 

apontadas nos seus vários documentos, assim como nos planos nacionais 

para o seu desenvolvimento. Nesse contexto, pode-se falar em assimetrias 

entre regiões, entre instituições na própria região, nas mesorregiões ou nos 

estados e entre áreas de conhecimento. (CAPES, 2010, p. 145).  

 

Como se pode perceber, a assimetria é algo complexo, pois acontece não só entre 

regiões, mas existe dentro de uma mesma região e mesmo entre áreas de conhecimento. O 

desafio de debelar ou de debelar essa discrepância é imenso e requer vontade política da 
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instituição e políticas públicas. Isso é dificultado por ser a assimetria acadêmica brasileira 

um reflexo do que acontece em grande escala, pois são “homólogas às desigualdades 

socioeconômicas e culturais entranhadas na nação brasileira” (CAPES, 2010, p. 145). Ou 

seja: a desigualdade no Brasil é intrínseca à sua formação social, a geopolítica nacional prima 

pelo privilégio do eixo Sudeste-Sul em detrimento do restante do país. Como visto no 

capítulo anterior, a CAPES vem praticando políticas de indução e de investimento em 

regiões acima do eixo Sudeste-Sul para que sejam atenuadas as consequências dessa 

assimetria; a UAB – Universidade Aberta do Brasil – projeto de largo espectro para 

qualificação acadêmica em território nacional, é parte de um sistema maior capitaneado pela 

CAPES, que ainda tem nos PPGs abaixo do Centro-Oeste sua menina dos olhos. A UAB foi 

criada pelo decreto 5.800 em 8 de junho de 2006 com o objetivo principal de formação de 

professores da educação básica em distantes pontos do país que, até então, não tinham esse 

acesso. O estabelecimento de parcerias entre os entes da federação e as universidades 

públicas possibilitou a formação de polos de educação à distância em cidades isoladas e o 

acesso dos professores locais da educação básica a uma formação com a chancela da 

universidade pública (CAPES, 2016). Apesar de ser uma iniciativa de grande porte, ainda 

não foi dessa vez que a tal assimetria regional foi solucionada.   

Podemos ver, nesse ponto, assim como vemos nos documentos analisados, o 

dialogismo bakhtiniano em ação: o discurso sobre a assimetria regional não é inaugural, mas 

reverbera outras vozes e acentos que se queiram dar a essa questão e, ao deslizar nessa cadeia 

de transmissão discursiva, vai ganhando novos sentidos, mantendo algo dos anteriores, 

produzindo e antecipando enunciados, porque “o momento de correspondência e antecipação 

penetra profundamente no âmago do discurso intensamente dialógico” (BAKHTIN, 2013, 

p. 225).  

Por exemplo, o PNPG 2011-2020 ressalta as conquistas sobre a redução das 

assimetrias até 2011, reproduzindo enunciados que circulam historicamente no campo 

acadêmico, ao mesmo tempo em que sabe que o desafio é grande:  

 

Não há dúvida de que estas políticas têm obtido sucesso: hoje temos 

universidades com programas de pós-graduação consolidados na grande 

maioria dos estados brasileiros. Mas também não há dúvidas de que 

grandes assimetrias ainda persistem em vários níveis: em termos 

quantitativos, na distribuição geográfica dos programas pelo país; em 

termos qualitativos, na distribuição dos conceitos dos programas 

constatados pela avaliação da CAPES; em termos de áreas de 

conhecimento, como demonstram os dados apresentados no documento 

referência do PNPG 2011-2020. (CAPES, 2010, p. 145).  
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Por outro lado, o PNPG atesta que não se pode prejudicar centros de excelência para 

investir em emergentes: 
 

Entretanto, tais políticas não podem ser implementadas em detrimento 

da manutenção e ampliação dos grupos de excelência 

independentemente de área de conhecimento, natureza jurídica da IES e de 

sua localização geográfica. Os centros de excelência brasileiros devem ter 

garantida a sua capacidade de produção de conhecimento, tecnologia e 

inovação para o desenvolvimento da nação, atuando inclusive como 

promotores da consolidação de grupos emergentes alinhados com as 

vocações das mesorregiões brasileiras (CAPES, 2010, p. 153, grifos meus). 

 

Ou seja: parece haver aí um impasse, já que não se fala em investimento e distribuição 

equânimes de recursos e que não se pode tocar na “manutenção e ampliação dos grupos de 

excelência”. Aqui é mesmo uma questão de poder, pois esses grupos serão os promotores da 

consolidação dos emergentes, o que retiraria da CAPES como instituição gestora e 

reguladora a responsabilidade de gerir de fato o sistema e colocaria na vontade política dos 

centros de excelência alavancar ou não outras regiões do país ou outros PPGs denominados 

emergentes. Ainda: alavancando-os, os próprios centros de excelência serão os promotores 

do desenvolvimento, não há uma luz de autonomia dos chamados emergentes. Mas se os 

centros de excelência têm seus representantes dentro da própria CAPES nas presidências de 

comitês científicos e comissões de bolsas, parece que a vontade política é exatamente essa: 

manutenção de poder. E quem tem o poder, tem a voz e os recursos. Discursivamente, as 

vozes que compõem os enunciados são materializadas nos grupos sociais presentes no 

campo científico: comitês, departamentos, colegiados e a própria CAPES. São vozes que 

aparecem em diálogo, apesar de, muitas vezes, soarem dissonantes. Justamente porque, 

como em qualquer outro campo de atividade, há, no campo acadêmico, uma luta pela posse 

do discurso que norteará desde calendário acadêmico a agenda de pesquisa, distribuição de 

bolsas, dentre outros. 

Uma outra questão importante: a avaliação negativa de PPGs por parte da CAPES 

retira recursos para sua manutenção e expansão. E como esses – PPGs e recursos – estão 

concentrados no eixo Sudeste-Sul, seria necessária vontade política de avaliar positivamente 

os programas fora do eixo – Norte, Nordeste e Centro-Oeste – para deslocar o montante de 

recursos. Esta aí uma outra face do círculo vicioso criado pelo sistema de avaliação em sua 

origem.   

Em dezembro de 2011, a assimetria regional foi um dos temas do 27º Encontro do 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-graduação (FOPROP) que, atualmente, 

tem um total de 248 instituições de ensino superior de todas as regiões do Brasil reunidas. 
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Embora haja um link do Encontro no site da CAPES, não há conteúdo ao acessá-lo. O texto 

do próprio site diz que o tema foi discutido a partir do texto do PNPG 2011-2020 que 

apresentamos aqui.  

Sobre a questão dos desafios a serem enfrentados para as assimetrias no sistema 

CAPES, consta uma matéria no site, de 8 de outubro de 2013, na qual a palavra é dada a 

coordenadores de área que expõem suas visões sobre a assimetria regional. Começando por 

Rainer Randolph, professor da UFRJ e à época coordenador da área de Planejamento Urbano 

e Regional/Demografia da CAPES, que relata o seguinte: 

 

Na verdade, não estamos falando de assimetrias, mas de desigualdades. 

Entre as macrorregiões do Brasil, temos uma concentração de programas 

no Sudeste, acho que isso é comum nas demais áreas. Mas também temos 

essas desigualdades entre as áreas metropolitanas e as áreas interioranas 

dos estados. Na nossa área, em particular, temos programas criados 

recentemente fora das áreas metropolitanas, que acredito que tenha 

contribuído para uma maior igualdade entre oferta de cursos nas 

metrópoles e no interior do país (CAPES, 2013, grifo meu). 

       

A interiorização dos PPGs é, sem dúvida, uma estratégia válida para a 

desconcentração regional entre campo e cidade. Sendo a palavra um ato ideológico por si, 

vemos no enunciado acima a substituição do nome “assimetrias” por “desigualdades”, que 

produz um novo efeito de sentido e, segundo o professor entrevistado, parece ser mais 

efetivo para o fenômeno da concentração de PPGs e de renda entre eles, que ainda ressalta 

que essa interiorização pode ser algo bastante benéfico para se enfrentar o problema. Esse é 

um exemplo claro da expressividade bakhtiniana, pois “assimetrias” tem sido a unidade 

temática desse enunciado que tem deslizado historicamente na esteira discursiva do campo 

acadêmico, na tentativa de um apagamento do tema “desigualdade”. Aqui, “assimetria” 

aparece como uma resposta constante a outros enunciados e efeitos de sentidos, numa 

tentativa de cristalizar apenas um, o que parece impossível, já que a palavra é palavra alheia, 

povoada. “A expressão de gênero da palavra – e a expressão de gênero da entonação – é 

impessoal [...]. Todavia, as palavras podem entrar no nosso discurso a partir de enunciações 

individuais alheias, mantendo em menor ou maior grau s tons e ecos dessas enunciações” 

(BAKHTIN, 2011, p. 293). Mesmo assim, assistimos aqui uma tentativa de cerceamento e 

controle do sentido, por assim dizer, do discurso. 

Ainda na matéria, temos a fala da coordenadora da área de Serviço Social da CAPES, 

Berenice Rojas Couto, da PUC do Rio Grande do Sul, na qual ela assume a noção de 

assimetria como um problema geral.  
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Obviamente que ainda existe assimetria, mas ela tem sido, ao longo dos 

últimos triênios, enfrentada com a criação de novos programas de mestrado 

e doutorado. Nossa área ainda é pequena com relação à necessidade e à 

demanda, mas temos preferido, enquanto área, fazer um enfrentamento 

dessa questão de forma qualificada. O problema é a formação de doutores, 

que ainda é um número pequeno (CAPES, 2013). 

 

Interessante perceber no relato que, além do problema maior da desigualdade 

regional, as áreas têm suas questões específicas, e o lugar que cada um ocupa no processo 

de enunciação demonstra as particularidades de cada um. Enquanto no enunciado anterior, 

a fala remetia à necessidade de interiorização dos PPGs, nesse último temos o pequeno 

número de doutores como impeditivo de desenvolvimento daquela área em especial. Embora 

ambos sejam coordenadores de área da CAPES, vê-se que estão falando de certa maneira de 

posições econômicas diferentes dentro do sistema. Há todo um contexto social que serve de 

suporte a esses discursos refletem a desigualdade presente em um âmbito maior. Trata-se, 

como já foi dito nos capítulos anteriores, de acolher as demandas específicas das áreas e dos 

PPGs de forma que a assimetria entre áreas também seja enfrentada; enquanto algumas 

encontram na interiorização a resolução para parte de seus problemas, outras ainda têm o 

desafio de qualificar doutores, que as impede de se expandir no sistema. 

Martonio Mont’Alverne Barreto Lima, coordenador da CAPES da área de Direito na 

época da matéria e vinculado à Unifor – Universidade de Fortaleza – também relata sua visão 

da desigualdade regional, que ele também nomeia como “assimetria”. Segundo o 

pesquisador, é preciso sair da visão quantitativa e meramente objetiva acerca da instalação 

de PPGs, mas que é uma questão importante de desenvolvimento: “Acho que a comunidade 

acadêmica tem que incorporar essa visão para dar os passos significativos que o país precisa” 

(CAPES, 2013). Ele ainda relata a importância da criação e ampliação dos PPGs 

interinstitucionais como parte da estratégia de desenvolvimento. Temos aí uma outra voz 

nesse diálogo que pode mesmo passar como o que Bakhtin chama de dialogismo velado: os 

enunciados estão cheios de diálogos internos e estão sofrendo influência mútua; nesse caso, 

os entrevistados falam, mas percebe-se uma tensão, “pois cada uma das palavras presentes 

responde e reage com todas as suas fibras ao interlocutor invisível, sugerindo fora de si, além 

dos seus limites, a palavra pronunciada do outro” (BAKHTIN, 2013, p. 223). A atividade 

humana ocorre em sociedade, sendo, a linguagem um produto coletivo. Eu dialogo com meu 

interlocutor mesmo em sua ausência física, pois já as minhas palavras estão repletas desses 

ecos desse outro. Reassimilo, reelaboro e reacentuo as palavra de forma interna, esse diálogo 
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acontece internamente, porque “cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a 

outros enunciados de dada esfera da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 297). 

Ainda na entrevista, temos, na sequência, a fala da coordenadora da área de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo da CAPES, Eliane Pereira Zamith Brito, 

vinculada à Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), na qual ela reconhece haver uma 

concentração de PPGs no eixo Sudeste-Sul, principalmente no que diz respeito ao doutorado. 

Não havendo doutores formados nas regiões Norte e Nordeste, não há a possibilidade de 

novos PPGs com doutorado: 

 

[...] pelo fato de haver poucos cursos na região Nordeste, a área está 

discutindo a possibilidade de alçar as notas dos mestrados na região. Isso 

acontecerá se, claro, merecerem. Assim será possível abrir também um 

curso de doutorado no programa. Na região Norte não temos nenhum curso 

de doutorado e apenas dois cursos de mestrado, um acadêmico e um 

profissional, ambos com conceito 3. A questão central é que não temos 

doutores na região Norte para comporem o corpo docente desses 

programas. Não temos matéria prima básica para comporem cursos novos. 

Na região Centro-Oeste estamos superando este desequilíbrio (CAPES, 

2013, grifo meu). 

 

Interessante perceber que as falas dos vários coordenadores de área da CAPES no 

ano de 2013, dois anos depois da edição do PNPG 2011-2020, parecem desconstruir um 

pouco o discurso do sucesso rumo ao Olimpo acadêmico alardeado na Revista Capes, 60 

anos e que vimos no capítulo anterior. Os problemas são específicos de regiões e de áreas 

de conhecimento, o que pode ficar de fora em uma avaliação que, embora se guie por 

quesitos como inserção social do PPG, por exemplo, acabe por priorizar os números. E aqui 

voltamos a afirmar que não pode produzir números quem não possui recursos, sejam eles 

financeiros ou humanos. Vemos na fala da professora a reprodução do discurso 

meritocrático, pois as universidades do Norte precisam “merecer” os conceitos; “isso 

acontecerá se, claro, merecerem”. 

Para o professor Estevam Barbosa de Las Casas, professor da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG) e coordenador da CAPES da área de engenharias I, as 

desigualdades ocorrem devido ao desenvolvimento regional, o que confirma a fala do 

professor Rainer Randolph sobre desigualdade. “Muitas vezes é difícil fixar professores. 

Dentro do sistema federal de educação é bastante comum alguém fazer um concurso em 

Rondônia, por exemplo, e aproveitar para se transferir para mais perto de casa” (CAPES, 

2013). Para ele, são necessárias políticas fortes de injeção de recursos para manter esses 

professores na região e atesta que, sem indução ao desenvolvimento regional, não há como 



152 

manter por muito tempo profissionais qualificados que, em grande número, procuram a vida 

e as oportunidades das grandes cidades. Com isso concorda o professor Carlos Frederico de 

Oliveira Graeff, coordenador da área de Materiais da CAPES e professor da Unesp/Bauru:  

 

Faltam políticas mais claras no sentido de formar um grupo mínimo em 

uma determinada instituição que sirva de semente para que outras 

instituições tenham esse mesmo tipo de desenvolvimento. Temos 

pesquisadores espalhados na região Norte, mas precisamos de um grupo 

unido. Seria interessante a existência de programas para apoiar grupos 

(CAPES, 2013). 

 

Todo esse fluxo discursivo que vemos aqui pode ser identificado com o que Bakhtin 

chama de discurso do tipo ativo, que é o “discurso refletido do outro”, no qual esse “outro 

influencia de fora para dentro” (BAKHTIN, 2013, p. 229), e percebemos réplicas e tréplicas 

a esse discurso oficial mas que é feito de forma velada. Discurso é arena de luta, e a palavra 

nunca chega neutra, mas “o próprio pensamento encontra a palavra povoada” (BAKHTIN, 

2013, p. 232). As falas dos professores dialogam e polemizam com os documentos oficiais, 

reproduzem efeitos de sentido e dão novos acentos valorativos (BAKHTIN, 2011) ao que 

vem sendo historicamente construído no âmbito do discurso do e para o campo acadêmico. 

Nesse sentido, professor Rainer Randolph, o primeiro entrevistado, concorda com 

essa melhoria das as condições de trabalho fora do eixo Sudeste-Sul para que as pessoas 

queiram permanecer nessas localidades: “É preciso investimentos em infraestrutura, 

melhores condições em geral, pois, assim, também se criam melhores condições para criação 

de novos cursos. A criação de novos cursos é iniciativa de grupos de pesquisa, portanto, 

essas pessoas precisam se sentir motivadas” (CAPES, 2013). Para o coordenador de área da 

CAPES Martonio Lima, do Direito, a questão da solidariedade dos centros de excelência é 

fundamental:  

 

Elas deveriam ter mais solidariedade em termos de país. A gente pensa 

em resolver os aspectos nacionais, mas já recebemos provocações 

internacionais de países africanos de língua portuguesa que tem procurado 

a academia brasileira para qualificar seus professores e seus alunos nesses 

países. Então a tarefa é dupla, pois o Brasil tem que fazer isso. Temos que 

resolver o problema interno e também não podemos deixar de atender o 

problema externo (CAPES, 2013, grifo meu). 

 

Aqui se toca em uma questão importante: a solidariedade entre a comunidade 

acadêmica. Pelo que vimos até aqui, ainda há muito o que caminhar. O que tem valido é a 

competitividade, a produtividade em alta escala, que não comporta solidariedade e para se 

ser solidário, é preciso dividir, é preciso abrir mão do exclusivismo, da vontade de passar 
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por cima. Um modo de produção em que a ideologia é neoliberal e produtivista não comporta 

esse tipo de valor. O neoliberalismo quer os louros da vitória, mas culpa o indivíduo quando 

algo dá errado, deixa-o por sua própria conta e risco e diz que ele precisa merecer o que quer 

alcançar. Nada passa ao largo das trocas utilitárias: ou envolve dinheiro, influência ou poder 

ou os três juntos. O sujeito lá no fim da cadeia acadêmica precisa produzir além do seu limite 

e mesmo assim corre o altíssimo risco de não ser reconhecido; quem tem recursos, se recusa 

a ter um pouco menos para que outro tenha alguma chance. Isso tudo entrou como uma 

avalanche na comunidade acadêmica, o que se confirma quando é preciso reivindicar 

solidariedade: é porque ela não faz parte do contexto.  

Se não podemos falar em solidariedade, que seria um valor humano mais elevado, 

podemos falar em cooperação interinstitucional que conta na avaliação. Nesse quesito, a 

CAPES mantém os programas de Mestrado e Doutorado Interinstitucional – Minter e Dinter 

– regulamentados pela Portaria n. 067/2005 (CAPES, 2005) e que dizem respeito a turmas 

de mestrado e de doutorado acadêmico promovidas por instituições avaliadas pela CAPES 

com nota igual ou superior a 4, alocadas em instituições receptoras, denominadas Turmas 

Fora da Sede. Esses programas visam a levar formação a turmas de alunos de localidades 

que não possuem programas stricto-sensu. Tais Programas fazem parte das ações indutoras 

para correção das chamadas assimetrias regionais. A página da CAPES disponibiliza 

documentos apenas a partir de 2012, ano em que foram contemplados um total de 75 

projetos. Em 2014, 149 projetos aprovados; 48 em 2015 e 57 em 2016, último ano registrado 

nos documentos que constam no site da instituição.  Podemos perceber um auge de projetos 

aprovados em 2014 e uma queda considerável a partir do ano seguinte, em que os cortes 

orçamentários para a educação brasileira como um todo começaram a ser feitos bruscamente. 

Além da assimetria regional, o PNPG 2011-2020 apresenta outros grandes desafios 

para o decênio que envolvem o estabelecimento de metas a serem cumpridas por todo o 

Sistema Nacional de Pós-graduação, o SNPG, traduzidas no acompanhamento e 

monitoramento das atividades produzidas em relatórios periódicos, que veremos a seguir. 

 

 

6.2. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DO PNPG 2011-2020 

 

O enfrentamento dos grandes desafios para a pós-graduação brasileira, assim como 

o alcance das metas estabelecidas para o decênio estão registrados nos relatórios do 

Acompanhamento do PNPG  2011 – 2020 e da Agenda Nacional de Pesquisa e têm sido 
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apresentados desde 2013 por uma Comissão Especial – instituída  pela portaria n. 106 de 17 

de julho de 2012 (CAPES, 2012) – desafios esses traduzidos em grandes temas e metas para 

o PNPG. Foram montados dois Grupos de Trabalho (GTs) que passaram a se reunir na sede 

da CAPES para as discussões: um deles para o acompanhamento da implantação do PNPG 

2011-2020 e o outro para a elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa. A coordenação do 

GT de Acompanhamento do PNPG foi do Prof. Dr. Emidio Cantídio de Oliveira Filho, 

professor adjunto da área de Engenharia Agrônoma da UFRPE (Universidade Federal Rural 

de Pernambuco) e da Agenda Nacional de Pesquisa o Prof. Dr. Paulo Monteiro Vieira Braga 

Barone, professor associado da área de Física da UFJF (universidade Federal de Juiz de 

Fora). Já foram apresentados três relatórios do primeiro GT – 2013, 2016-2017 e 2018 – e 

um registro em Power Point do segundo, em 2014. 

É preciso ressaltar que nenhum desses documentos apresentados a seguir possuem 

conteúdo ou enunciados inaugurais ou exclusivos, mas eles mesmos dialogam entre si o 

tempo todo. Como temos verificado até aqui, a esfera de comunicação do campo acadêmico 

produz e faz circular uma economia discursiva com um repertório linguístico que lhe é 

característico: as comunicações oficiais analisadas são fruto das relações hierárquicas e isso 

se reflete nos temas e estilos enunciativos. As subseções a seguir dizem respeito a cada 

Relatório de Acompanhamento e à Agenda Nacional de Pesquisa.  

 

6.2.1. Relatório de Acompanhamento do PNPG 2013 

A comissão Especial, presidida por Jorge Luís Nicolas Audy, professor titular da 

Faculdade de Informática da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul), apresentou na sede da CAPES em dezembro de 2013 o primeiro relatório produzido 

com recomendações para o acompanhamento e monitoramento do PNPG, composto por 104 

páginas com recomendações, desafios e metas que estão agrupados em seis grandes temas: 

Avaliação, Inovação, Internacionalização, Redes e Associações, Inter e 

Multidisciplinaridade e Educação Básica. Os docentes contribuintes para cada tema foram: 

• Avaliação: Prof. Hélio Leães Hey (FOPROP/UFSM) e Prof. Lívio Amaral 

(Diretor de Avaliação da CAPES)  

• Educação Básica: Prof. Marco Antônio Moreira (UFRGS), Prof. João Carlos 

Teatini (Diretor de Educação à Distância da Capes), Prof. José Fernandes de 

Lima (Presidente do CNE) e da Profa. Carmen Neves (Diretora de Formação de 

Professores da Educação Básica da Capes)  



155 

• Inovação: Srs. Rodrigo Teixeira e Luiz Gustavo Delmont (CNI), Prof. Silvio 

Roberto Lemos Meira (CESAR e UFPE) e Prof. Álvaro Toubes Prata (Secretário 

de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI)  

• Inter e Multidisciplinaridade: Prof. Pedro G. Pascutti (UFRJ e Coordenador da 

Área Interdisciplinar da CAPES), Prof. Marcos Ximenes (Andifes e UFOPA) e 

Prof. Celso Pinto de Melo (UFPE)  

• Internacionalização: Profa. Denise Neddermeyer (Diretora de Relações 

Internacionais da CAPES), Prof. Paulo Beirão (Diretor do CNPq) e Prof. 6 

Targino de Araújo Filho (UFSCar e Presidente da Comissão de Relações 

Internacionais da ANDIFES).  

• Redes e Associações: Profa. Madalena Guerra (Coordenadora do RENORBIO e 

UFRPE), Prof. Marcelo Viana e Prof. Hilário Alencar (Coordenadores do 

PROFMAT e IMPA) e Prof. João Carlos Teatini (Diretor de Educação a 

Distância da CAPES). 

              Acerca do primeiro grande tema, Avaliação, o documento se inicia relatando que a 

periodicidade trienal não foi suficiente para um bom trabalho avaliativo dos PPGs, fazendo 

recomendação para que seja quadrienal, o que foi prontamente aceito pela CAPES.  

Neste sentido, as recomendações sugeridas atuam em duas frentes: 

aumentar a eficiência dos processos (prazos, sistema de apoio, etc.) e 

induzir ações específicas para melhorar outras áreas. Como exemplos das 

melhorias que podem ser induzidas, se identifica oportunidades nas 

dimensões da Educação Básica, formação de RH para setores 

governamentais e não governamentais, bem como na indução de áreas de 

conhecimento especificas, como bioinformática, medicina translacional, 

etc. (CAPES, 2013, p. 7, grifo meu). 

Vemos aqui um exemplo do dialogismo entre esse e os documentos analisados nos 

capítulos anteriores, pois em todos aparece o tema “recomendações”, sempre para a melhoria 

do sistema, para aumentar sua eficiência, enunciados de um discurso empresarial que se 

tornou recorrente na cadeia de transmissão discursiva do campo acadêmico. As palavras dos 

outros estão aqui repletas de expressividade, e retornam aos documentos como se 

parecessem inaugurais. Essas recomendações passam por avaliação internacional dos 

programas 6 e 7, diferenciar comitês e avaliações para mestrado profissional, implantação e 

melhoria de ferramentas web, dentre outras. Como a priorização de elementos quantitativos 

na avaliação tem sido alvo de críticas longevas da comunidade acadêmica, esse relatório faz 

a seguinte recomendação: “Estudar a possibilidade de adoção de redução de parâmetros ou 

indicadores quantitativos de avaliação de processos, ampliando os indicadores de resultado, 

sem prejuízo para a qualidade da própria avaliação” (CAPES, 2013, p. 9). 
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Diferentemente de outras recomendações mais incisivas, essa é quase um pedido da 

comissão pois, desde a implantação da avaliação em 1976, a prioridade tem sido dada aos 

indicadores quantitativos, o que formou um círculo vicioso do qual não se saiu até hoje pelos 

motivos que estamos discutindo ao longo desse trabalho. A comunidade científica tem 

sinalizado a necessidade de se colocar em jogo questões específicas e mais subjetivas dos 

PPGs, pois eles, apesar de produzirem números, são constituídos por pessoas. Essa 

recomendação ainda tímida carrega o dialogismo no qual tem se alternado os sujeitos desse 

discurso: CAPES e comunidade acadêmica. Nesse sentido, as palavras passam por 

assimilação, reelaboração e reacentuação valorativa e assim voltam à cadeia de transmissão 

e sedimentam a economia discursiva do campo. 

Com relação ao desenvolvimento regional, temos a recomendação de que sejam 

incorporados “indicadores de resultado específicos do impacto do Programa no 

desenvolvimento regional, em especial nos Programas onde este tema é parte dos objetivos 

dos cursos” (CAPES, 2013, p. 10). Ou seja: o PPG será avaliado por seu próprio objetivo, 

que é fazer a diferença social. Isso é importante em localidades com PPGs pioneiros que ali 

se instalam para haver um real diálogo e cooperação entre universidade e sociedade civil, 

dadas as já tão conhecidas desigualdades regionais. 

Ao iniciar o tema Internacionalização, afirma o documento:  

 

A comissão de acompanhamento do PNPG entende que a temática da 

Internacionalização tem evoluído acima das expectativas, mantendo 

coerência com as diretrizes do PNPG 2011-2020, fundamentalmente 

em função do lançamento pelo Governo Federal do Programa Ciência 

sem Fronteira (CSF), bem como das ações do meio empresarial, no 

sentido de dar maior ênfase à internacionalização, por exemplo, mediante 

projetos cooperados com Instituições internacionais (como Instituto 

Fraunhofer no contexto do Sistema SENAI (CAPES, 2013, p. 11). 

 

O relatório de 2013 dialoga com o PNPG, pedindo que se mantenha coerência com 

suas diretrizes. A palavra diretrizes, nesse contexto, já está carregada de expressividade e 

seu efeito de sentido é conhecido pelos interlocutores. Isso confirma a ausência total de 

neutralidade no discurso, pois essa escolha linguística já dá o tom da ideologia. Nesse caso, 

os sujeitos do discurso são conhecidos: o órgão oficial e a comunidade a que se destina suas 

comunicações, “porque o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas 

de sujeitos falantes, sujeitos do discurso. 

Nesse trecho e ao longo do tema Internacionalização, a grande estrela é o Programa 

Ciência sem Fronteira, programa de intercâmbio estudantil em que houve forte investimento 

governamental: 
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Em 2012, no contexto do CSF, é criada a nova estrutura da DRI (Diretoria 

de Relações Internacionais), com significativo aumento, tanto de pessoal 

como de atribuições e orçamento (passando de aproximadamente 100 

milhões de reais em 2010 para 900 milhões de reais em 2012). Este 

aumento refletiu não somente no CSF, em seus dois primeiros anos, como 

também na ampliação de projetos de pesquisa internacionais, na expansão 

da cooperação sul-sul, nos eventos internacionais e nas publicações 

conjuntas (CAPES, 2013, p. 12). 

 

Em nota no site da CAPES, datada de 26 de julho de 2016 – leia-se no contexto do 

governo de Michel Temer – é anunciado o fim das bolsas, mas a manutenção dos alunos 

ainda em curso, assim como são ressaltados o custo elevado do programa e a falta de boa 

gerência dos recursos por parte do governo anterior (CAPES, 2016). 

Voltando ao relatório, uma das recomendações é dar continuidade ao Ciência Sem 

Fronteiras e outros programas em seu lastro e,  além de desenvolver ainda mais os programas 

sanduíche – nos quais o aluno faz uma parte de sua pós-graduação stricto sensu em uma 

universidade que não é a de origem, podendo ser dentro ou fora do país – o documento atesta 

a necessidade de “a identificação de formas de inclusão das áreas de humanidades e sociais 

aplicadas neste esforço e respectivo apoio no processo de internacionalização” (CAPES, 

2013, p. 13). Esse enunciado nos dá um exemplo do dialogismo presente pois, aqui, “refere-

se ao “já dito” e à interlocução que habitam todo enunciado” (AMORIM, 2001, p. 157). A 

área de Humanas e Sociais Aplicadas aparece sempre como um problema sem solução para 

o sistema CAPES e, nesse caso, a recomendação de sua inclusão aparece como resposta a 

enunciados anteriores, acrescentando-se a internacionalização. 

O tema seguinte do relatório de 2013 é o da Inter e Multidisciplinaridade. No sistema 

CAPES, as Grandes Áreas de conhecimento estão distribuídas em três grandes Colégios: 

Colégio de Ciências da Vida, Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, 

e Colégio de Humanidades. Estas, por sua vez, abrigam 49 áreas, dentro das quais está a 

Interdisciplinar – criada em 1999 com o nome de Multidisciplinar, passa a Interdisciplinar 

em 2008, passando a ficar na Grande Área Multidisciplinar – e abarca, além dessa, 

Biotecnologia, Ciências Ambientais, Ensino e Materiais. O documento da avaliação 

quadrienal de 2017 destaca a importância da área Interdisciplinar: 

 

A Área Interdisciplinar serve de abrigo para propostas de novos cursos de 

universidades mais jovens ou distantes dos grandes centros urbanos, com 

estruturas de Pós-graduação em fase de formação e consolidação. Esta 

atuação deve ser entendida como importante para o sistema de Pós-

graduação nacional, na medida em que serve como elo de entrada de um 

número expressivo de universidades em atividades de pesquisa e ensino 



158 

pós-graduado, contribuindo para o aprimoramento de seu corpo docente e 

oferecendo oportunidades de formação avançada em recursos humanos nas 

várias regiões do território nacional. Atualmente, a Área Interdisciplinar 

Programas de Pós-graduação da possui Programas de Pós-graduação em 

todos em todos os estados da federação, demonstrando o alcance e a 

abrangência da área (CAPES, 2017, p. 3).  

 

Ou seja: essa nova área pretende abarcar programas novos em universidades que 

estejam em locais distantes da vida urbana e que demandem um diálogo entre áreas, para 

alavancar e enriquecer a pesquisa acadêmica nessas unidades, com oportunidade de 

formação que antes não existiam nesses locais. 

A educação superior e a pós-graduação brasileiras passaram, como pudemos 

observar principalmente no capítulo anterior, por um boom de investimentos e induções para 

o desenvolvimento. Com isso, o objetivo não era apenas o crescimento das áreas de 

conhecimento individualmente, mas o próprio processo de desenvolvimento alavancado 

desde 2002 precisava que houvesse um diálogo maior entre áreas de conhecimento, que é o 

esforço assinalado pelo relatório: 

 

Em vista da evolução, da conformação e do senso de identidade das 

disciplinas tradicionais, há muito terreno para o crescimento do status das 

atividades interdisciplinares no quadro de valores corrente da academia 

[...]. Esta situação requer uma melhor compreensão do significado de 

Interdisciplinaridade e Multidisciplinaridade como abordagens em 

Ciência, Tecnologia e Inovação, o que pode ser alcançado com uma 

combinação de fatores como a expansão da pós-graduação na Área 

Interdisciplinar, a consolidação de um número crescente de grupos de 

pesquisa interdisciplinar e, de modo mais amplo, com a criação da Agenda 

Nacional de Pesquisa que dê relevo a temas e problemas amplos, 

complexos e transversais. Contribuirão, também, a realização de encontros 

científicos sobre estas temáticas e a consideração das melhores 

experiências internacionais (CAPES, 2013, p. 15). 

 

Nesse quesito, o relatório PNPG 2011-2020 vai na contramão da ultra especialização 

dos tempos atuais e propõe o alargamento do espectro disciplinar das pesquisas acadêmicas, 

que os PPGs deixem circular entre seu corpo docente pesquisadores de áreas inicialmente 

diferentes da original daquele programa, que as exigências por pesquisas restritas a um tema 

ou área de conhecimento comecem a dar lugar a uma ciência mais ampla e que dialoga em 

nível interdisciplinar – no qual há trocas teóricas e metodológicas entre diferentes disciplinas 

acerca de um mesmo objeto de pesquisa – e multidisciplinar – onde cada disciplina mantém 

total autonomia epistemológica no tratamento do objeto de pesquisa em questão. Com isso, 

 

as oportunidades para a expansão das atividades interdisciplinares e 

multidisciplinares na pós-graduação e na pesquisa no país podem ser 
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multiplicadas por meio da adequada valorização da produção científica e 

tecnológica correspondente e por meio de oportunidades para 

financiamento e fixação de pesquisadores com perfis de formação mais 

amplos, selecionados em concursos sem as exigências de graus 

acadêmicos num campo disciplinar restrito. Os portfólios de programas de 

financiamento à pesquisa das agências de fomento devem estimular 

iniciativas de investigação, desenvolvimento e inovação de natureza 

Interdisciplinar e Multidisciplinar, mantendo o equilíbrio necessário para 

prevenir a competição predatória entre recursos para diferentes áreas, 

que poderia prejudicar o desenvolvimento dos temas em questão (CAPES, 

2013, p. 16, grifos meus). 

 

Podemos, aqui, aplicar ao conhecimento em geral o que Lênin (2018, p. 336) afirma 

sobre a dialética e que citamos no capítulo 2: o conhecimento é “vivo, multilateral”. Mesmo 

a visão do objeto do estudo sendo focal, esse mesmo objeto pode falar de si em variados 

contextos de pesquisa, que pode dar frutos na “árvore viva do vivo, frutuoso, verdadeiro, 

poderoso, objetivo, absoluto conhecimento humano” (LÊNIN, 2018, 337). O documento 

reforça a importância de frutificar o conhecimento pelo diálogo inter e multidisciplinar, pois 

reconhece não somente a existência da competição pelos recursos, mas sua veia predatória, 

como assinalamos no enunciado acima. Esse enunciado põe por terra argumentos vistos, por 

exemplo, nas entrevistas com o ex-presidentes e ex-diretores da CAPES que analisamos no 

capítulo 5, nos quais a expressividade, a valoração, o tom dos enunciados são recursos 

discursivos utilizados com o objetivo de minimizar ou mesmo dizer que não existe essa 

competição predatória no campo acadêmico. 

O tema seguinte ao qual se refere o relatório de 2013 sobre o PNPG 2011-2020 é 

Inovação, que tem a Educação Básica como um dos principais tópicos – ela será o último 

tema abordado pelo relatório – pois o PNPG tem caráter “sistêmico, abrangendo 

competências e responsabilidades que extrapolam o campo de atuação puro e simples da 

pós-graduação” (CAPES, 2013, p. 17). Nesse sentido, temos o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid29 – como o carro chefe, criado pelo Decreto nº 6.096, 

de 24 de abril de 2007. Além da Educação Básica, contam como partes desse 

empreendimento sistêmico uma relação de interação entre a sociedade e o mercado, 

“organização interna dos cursos, avaliação dos cursos pela CAPES e fomento” (CAPES, 

2013, p. 17). Ou seja, um grande projeto de desenvolvimento do país.    

 
29 O Pibid – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência é um programa nacional que financia, 

especialmente por meio de bolsas, projetos institucionais de iniciação à docência. Os licenciandos bolsistas 

instituições de ensino superior são apresentados e integrados ao cotidiano do ambiente escolar e acompanhados 

por dois docentes, um da escola e um da IES, a fim de contribuir para a formação pela observação e reflexão 

acerca da prática docente na escola pública. 
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No entanto, não é segredo que a educação superior brasileira passa, desde o 

impeachment de Dilma Rousseff, por cortes ferozes de ordem orçamentária e ataques em 

nível discursivo. Historicamente, temos um Brasil que desqualifica seus educadores – 

lembrando, aqui, o episódio em que o então presidente Fernando Henrique Cardoso chamou 

os professores de vagabundos – e a categoria vem padecendo, nos dias atuais, de uma 

animosidade por parte da sociedade, em franco recrudescimento, algo típico de tempos e 

movimentos conservadores extremistas. O discurso contra a universidade, a ciência e a 

educação se tornou rotineiro no Brasil pós-Dilma Rousseff, discurso esse intensificado pelo 

programa Escola sem Partido, defendido desde 2004 pelo advogado Miguel Nagib e 

abraçado com força por setores conservadores principalmente no período eleitoral de 2018, 

que declara guerra a uma suposta doutrinação marxista presente nas escolas públicas 

brasileiras. O programa reza pelos valores da família tradicional e contra uma suposta 

ideologização do ensino, como se a ideologia neoliberal não estivesse por trás disso tudo e 

não fosse, ela mesma, o que tem guiado as políticas no setor da Educação no Brasil. Em 

tempos nos quais o que está na internet é verdadeiro e não necessita de comprovação, vemos 

o Brasil mergulhar em ideais sombrios e que beiram os tempos da Ditadura Militar. 

Voltando ao relatório de 2013, o penúltimo tema – Redes e Associações – encontra 

no relatório a recomendação de que ações entre o agente público e a iniciativa privada 

estejam no caminho de fortalecimento das redes de PPGs envolvidos no processo, no sentido 

de “induzir sistematicamente a parceria de programas com empresas focadas em temas como 

desenvolvimento regional. Neste sentido, são necessárias ações indutoras para os próximos 

anos, ao longo da implantação do PNPG (até 2020)” (CAPES, 2013, p. 21). Os esforços 

sobre esse tema tiveram maior impulso no segundo governo Lula: 

 

No ano de 2006 foi criado o maior programa de pós-graduação em Rede 

no Brasil, o RENORBIO. Vinculado ao Programa Nordeste de 

Biotecnologia conta com a participação de 28 instituições de ensino e 

pesquisa da Região Nordeste e do Espírito Santo e com cerca de 200 

doutores pertencentes a todas as instituições vinculadas ao curso. A partir 

da experiência bem-sucedida deste programa, outros dessa dimensão, ou 

maiores, foram criados, com destaque para o Mestrado Profissional 88 em 

Matemática (PROFMAT), criado em 2009, e o Mestrado Profissional em 

Letras (PROFLETRAS), criado em 2013 (CAPES, 2013, p. 86-87). 

 

O último tema abordado pelo relatório final de 2013 diz respeito à Educação Básica, 

o maior desafio da instituição devido ao extremo contraste entre a atenção dada a ela em 

relação à pós-graduação brasileira. Reconhecendo a responsabilidade e a importância da 

atuação desta última no desenvolvimento Educação Básica, o relatório final de 2013 
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recomenda, dentre outras coisas, ampliação dos editais para a pesquisa em Educação Básica 

a para formação dos profissionais, intensificação da interação entre UAB e cursos de 

licenciatura e maior articulação com as redes estaduais e municipais de ensino (CAPES, 

2013). Desafios esses que não estão encontrando respaldo financeiro de projetos devido aos 

cortes orçamentários que vêm acontecendo desde 2016.  

 

A dotação orçamentária autorizada em 2013 para a CAPES foi da ordem 

de R$ 5.301.022.392,00, distribuída da seguinte forma: Despesas de 

Pessoal e Encargos Sociais 1,23% (Grupo 1), Despesas de Capital 6,05% 

(Grupo 4) e Outras despesas Correntes 93,3 (Grupo 3). A alteração 

relevante ocorrida na dotação do exercício em relação à dotação do 

exercício anterior foi relação à criação do Plano Orçamentário para o 

Programa Ciência sem Fronteiras, no âmbito da Ação de Bolsas da Pós-

graduação (CAPES, 2014, p. 276).  

 

Os relatórios de gestão financeira da CAPES apresentam, de 2012 a 2015, um 

aumento da dotação orçamentária da instituição; de 2016 em diante, um decréscimo na 

média de R$ 1 bilhão a cada ano. Os números a partir de 2016 constarão na próxima 

subseção. Vejamos mais detalhadamente o que ocorreu em termos financeiros entre 2012 e 

2015: 

 “A dotação autorizada em 2012 foi de R$ 3.891.578.013,00. Não houve alterações 

relevantes ocorridas nas dotações do exercício em relação às dotações do exercício anterior” 

(CAPES 2012, p. 276). Para o ano de 2013, o orçamento total da CAPES foi de R$ 

5.301.022.392,00, configurando um acréscimo de R$ 1.409.444.379,00. “A alteração 

relevante ocorrida na dotação do exercício em relação à dotação do exercício anterior foi 

relação à criação do Plano Orçamentário para o Programa Ciência sem Fronteira, no âmbito 

da Ação de Bolsas da pós-graduação” (CAPES, 2013, p. 276). O ano de 2014 continuou na 

espiral de crescimento: “A dotação autorizada em 2014 foi de R$ 6.073.808.814,00”, um 

montante de R$ 772.786.442,00 a mais “em relação à dotação do exercício anterior” 

(CAPES 2014, p. 117). 

Quase 1 bilhão e meio de reais a mais teve o orçamento do ano seguinte: A dotação 

autorizada em 2015 foi de R$ 7.433.665.299,00, mais precisamente R$ 1.359.856.485,00 de 

acréscimo em relação ao ano de 2014. “As alterações ocorridas durante o exercício foram 

necessárias visando adequar à dotação inicialmente prevista às necessidades dos Programas 

e às questões operacionais” (CAPES 2015, p. 81). Podemos dizer que houve uma espécie de 

período áureo de investimentos na pós-graduação brasileira, em um crescente que 

contabilizou um aumento de mais de 3 bilhões de reais entre 2012 e 2015.  
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Na próxima seção, abordaremos o segundo registro de acompanhamento do PNPG 

2011-2020, do ano de 2014, que concerne à Agenda Nacional de Pesquisa. 

 

6.2.2. Plano de elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa - 2014. 

O segundo registro elaborado pela Comissão especial instituída pela CAPES e 

presidida por Jorge Audy data de 2014 e tem como foco a elaboração da Agenda Nacional 

de Pesquisa, que contempla seis grandes áreas temáticas: Saúde, Indústria, Meio Ambiente, 

Energia, Agricultura e Defesa. Essas escolhas temáticas não são aleatórias, mas dialogam 

com o projeto para o país, que é, principalmente, de desenvolvimento tecnológico. Esses 

temas de pesquisa estão impregnados de palavras alheias dos setores que gritam por 

expansão. “Essas relações só são possíveis entre enunciações de diferentes sujeitos do 

discurso, pressupõem outros (em relação ao falante) membros da comunicação discursiva” 

(BAKHTIN, 2011, p. 276). Aqui, esses outros são os representantes do capital.  

O documento que consta no site da CAPES é uma apresentação em Power Point, não 

há um relatório nos mesmos moldes do que foi entregue em 2013. Sob a presidência de Jorge 

Audy e a coordenação de Paulo Barone do GT da Agenda Nacional de Pesquisa, o 

documento aponta como foco do trabalho “articular atores e ações das áreas de Pesquisa e 

PG (sic) com vistas ao desenvolvimento econômico, científico e social do país, tendo por 

base o acompanhamento do PNPG 2011-2020 e a elaboração da Agenda Nacional de 

Pesquisa” (CAPES, 2014, p. 3). Para isso, uma equipe de especialistas foi convidada para 

elaborar o documento, para o qual também foram utilizados documentos básicos e 

documentos setoriais - PNPG 2011-2020, Livro Azul (4ª Conferência Nacional de CT & I), 

Estratégia Nacional de CT & I 2012-2015 e Plano Brasil 2022 como correspondentes do 

primeiro grupo e os documentos O Futuro do Desenvolvimento Tecnológico da Agricultura 

Brasileira (Visão da Embrapa 2014-2034),  A Contribuição da Pós-graduação Brasileira 

para o Desenvolvimento Sustentável (CAPES na Rio+20) e Bioetanol (Estudo, CGEE). A 

equipe convidada foi: Mauricio Antonio Lopes (Presidente da Embrapa), General José 

Carlos De Nardi (Chefe do Estado Maior das Forças Armadas), General. Juan Carlos Orozco 

(Assessor Técnico Superior de Ensino/Ministério Defesa), Rafael Luchesi (Diretor de 

Educação e Tecnologia da CNI), Francisco Gaetani (Secretário Executivo MMA) e Rogério 

Cerqueira Leite (CNPEM e CCT). 

A elaboração da Agenda Nacional de Pesquisa não está descolada do projeto de 

desenvolvimento do país que, ao final de 2014, já encontrava entraves devido ao pesado 

clima político instalado pela ofensiva neoliberal após a reeleição de Dilma Rousseff para a 
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Presidência da República com a finalidade de restaurar as condições selvagens do 

capitalismo para o Brasil. As escolhas linguísticas presentes no texto da agenda estão 

intrinsecamente ligadas ao contexto que move e é movido pela base e superestruturas, porque 

“la situación inmediata y sus participantes sociales más próximos determinan la forma 

ocasional y el estilo del enunciado. Los estratos más profundos de su estructura se 

determinan por las relaciones sociales más duraderas y profundas de las cuales el hablante 

participa” (VOLÓSHINOV, 2009, p. 148). O repertório de temas dos enunciados carrega a 

ideologia que desliza pelos estratos superiores, chega ao cotidiano e retorna a eles, nessa 

dança dialético-dialógica que não cessa.   

De certa forma, pensamos que o próprio modo de apresentação da Agenda Nacional 

de Pesquisa em um Power Point e não como um relatório mais elaborado que, se existiu, não 

está disponível online, já se configura como anúncio do que virá pela frente: valorização de 

uma racionalidade tecnicista e empobrecida que serve para o crescimento aos olhos do 

capital, em detrimento de um projeto de Brasil que englobe suas potencialidades e soberania. 

Assim sendo, as recomendações gerais do GT da Agenda Nacional de Pesquisa são: 

“Ambientes de observação, reflexão e preparação de estratégias: sistemas de inteligência, 

centros de estudos estratégicos, interface entre CT&I e políticas públicas, interface entre 

CT&I e setores da economia, estruturas temáticas de investigação e desenvolvimento 

reunindo grande número de pesquisadores” (CAPES, 2014, p. 15). Isso confirma o que 

viemos falando ao longo dessa tese acerca da preferência pelas áreas tecnológicas em relação 

a todas as outras, como se um país vivesse só de tecnologia. 

Não podemos deixar de assinalar aqui o aparecimento dessas múltiplas vozes, dessas 

palavras povoadas e presentes em nossa composição social, palavras que “funcionam como 

agente e memória social, pois uma mesma palavra figura em contextos diversamente 

orientados” (MIOTELLO, 2005, p. 172). Ao mesmo tempo em que a ideologia desliza entre 

as superestruturas e o cotidiano, indo e voltando e, a cada volta, toma acentos que tem o 

poder de modificar o discurso, nesse caso, reforça o discurso da superioridade da técnica, ao 

qual “a classe dominante confere ao signo ideológico um caráter intangível, imutável e 

supraclasses sociais, abafando ou ocultando a luta dos índices sociais de valor e divulgando 

o discurso da monovalência” (MIOTELLO, 2005, p. 173).  

Esse documento de 2014 contempla seis grandes áreas e dá destaque ao setor da 

Defesa em relação aos outros quatro: Nuclear, Cibernético, Espacial e Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas apresentados como coadjuvantes e com a finalidade de “planejamento e 

gestão estratégica de Defesa, direito dos domínios públicos internacionais (mar, espaço, 
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etc.), entorno estratégico (América do Sul e África), economia e indústria de defesa, conflitos 

armados e operações de paz e cenários prospectivos” (CAPES, 2014, p. 19). Observamos 

que, apesar de citados no início do documento, ficam de fora de um desenvolvimento de 

atividades da Agenda de Pesquisa a Indústria e a Saúde. Em relação do Meio Ambiente e 

Agricultura, há um discurso de sustentabilidade e responsabilidade, como a avaliação dos 

“impactos na saúde pública decorrentes de impactos das mudanças climáticas na água”, 

“sistema de transporte tendo como base a sustentabilidade e os impactos na cidade e no 

ambiente”, “uso da terra: conservação do solo, recuperação de áreas degradadas, plantio 

direto, estrutura fundiária, agricultura familiar” (CAPES, 2014, p. 20, 21 e 23), o que se 

mostra  totalmente contrário ao que vem sendo praticado: o que vemos é um recrudescimento 

da selvageria capitalista em devastar e extrair ao máximo. No entanto, esses enunciados 

dialogam com o discurso maior da sustentabilidade do planeta, utilizando palavras como 

“impacto”, “conservação”, “recuperação”, o que traz credibilidade; eles não se descolam do 

que acontece no mundo e, portanto, “fora das relações dialógicas”. Em um enunciado “estão 

sempre presentes ecos e lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que ele refuta, 

confirma, completa, pressupõe e assim por diante” (FIORIN, 2016, p. 21). 

Após o slide 23, o documento muda de assunto sem nenhuma transição de tópicos e 

vai direto para a “Proposta para processo avaliação PG (sic) (PNPG-FOPROP-CAPES)”, 

que se concentra em duas frentes: “ampliar o período de avaliação: 5 anos para Programas 

conceito 6 e 7”, e “diferenciar período de avaliação: 4 anos para Programas 3, 4 e 5” 

(CAPES, 2014, p. 25 e 26). Nesse sentido, percebemos, aqui, “ecos e lembranças” da 

recomendação do Relatório de 2013 no quesito avaliação quadrienal, já implantada, de forma 

a  

 

criar uma sistemática intermediária de Seminário de Andamento formal no 

segundo ou terceiro ano do período avaliativo, com participação de 

TODOS os coordenadores de PPGs de cada área, usando a Plataforma 

Sucupira, concluindo com um INDICATIVO DE EVOLUÇÃO DOS 

CONCEITOS de cada PPG (se tem tendência de subir, manter ou diminuir 

o conceito) (CAPES, 2014, p. 28). 

 

Nesse ponto e por tudo o que vimos até aqui, poderíamos inferir que o papel da 

CAPES passa de agência de fomento ao papel de agência reguladora, dado tamanho destaque 

à avaliação, o que podemos confirmar no enunciado acima por palavras em destaque com 

todas as letras maiúsculas, reiterando o discurso de autoridade. Se por ser um documento 

oficial e o discurso hierárquico já é o que determina os enunciados de uma forma geral, esse 

recurso reforça a hierarquia e a verticalidade do que se comunica à comunidade acadêmica. 
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Desde sua criação ela tem atuado como avaliadora da educação superior e da pós-graduação 

para os requisitos do capital, o que fica muito claro nesse breve documento de 2014, ao dar 

protagonismo à avaliação como instrumento de regulação dos PPGs brasileiros. 

Passamos, a seguir, ao Relatório de Acompanhamento do PNPG de 2016.          

 

6.2.3. Relatório de Acompanhamento do PNPG - 2016-2017 

O Relatório de Acompanhamento do PNPG de 2016-2017 é um documento de 43 

páginas, publicado em fevereiro de 2017 e disponibilizado em meio eletrônico com foco nas 

Projeções 2020 – que têm como temas a Avaliação da Pós-Graduação, Inter(multi) 

disciplinaridade, Educação Básica, Recursos Humanos para Empresas, Recursos Humanos 

e Programas Nacionais, Internacionalização da Pós-Graduação e Financiamento da Pós-

Graduação – e Novas Recomendações – com os mesmos temas e com acréscimo de Indução, 

Um Novo Papel para as Agências – tendo como base as que foram feitas desde o primeiro 

Relatório de Acompanhamento, em 2013:  

 

Ao longo dos trabalhos da Comissão foram realizados diversos estudos e 

análises, sendo gerados vários relatórios e tendo a Comissão atuado no 

apoio a CAPES, no âmbito da DAV (Diretoria de Avaliação), na 

implantação de mudanças propostas no PNPG, como, por exemplo, a nova 

periodicidade da avaliação, que passou de trienal para quadrienal, além de 

diversas outras contribuições, como nas áreas de internacionalização e 

inovação (CAPES, 2017, p. 3). 

 

 

Isto é: as projeções e recomendações de que trata esse relatório vêm na esteira do que 

foi proposto no PNPG que mostramos no início do capítulo, assim como também dialoga 

com o relatório de 2013 e com a Agenda de 2014, apresentando resultados, como o fim da 

avaliação trienal dos PPGs, passando a ser quadrienal.               

Já de início, o documento aponta as diferenças orçamentárias na gestão da CAPES 

como elementos que definiram os rumos da pós-graduação: 

 

mudanças no cenário do SNPG resultaram na necessidade de adequações, 

com a finalidade de dar conta de novas realidades. Entre elas, pode-se 

mencionar duas mais significativas. Por um lado, tivemos o Programa 

Ciência sem Fronteiras - CsF, 4 criado em 2011, e que existia no 

documento original PNPG 2011-2020. E, por outro lado, tivemos uma 

questão que atuou sobre o SNPG, que foi o forte incremento orçamentário 

ocorrido no período de 2011 a 2014, bem como o recuo observado em 

2015, com repercussões nas ações e programas (CAPES, 2017, p. 5). 

 

No enunciado acima, podemos observar que “mudanças no cenário” e “novas 

realidades” dialogam diretamente com o contexto social e o discurso que passou a circular 
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no país já pelos idos de 2014. Nesse sentido, concordamos com Fiorin (2016) que não basta 

identificar termos e “unidades da língua” no enunciado, mas é preciso, nesse caso, saber das 

“relações dialógicas que ele mantém com outros enunciados do discurso político brasileiro 

da época” (FIORIN, 2016, p. 23): o discurso da crise e dos cortes orçamentários. O 

enunciado dialoga com o discurso político e já antecipa outros enunciados sobre os cortes 

orçamentários que vieram logo depois.    

Estamos falando aqui do investimento real na pós-graduação, tema que aparece em 

enunciados de outros documentos que analisamos, como os relatórios de gestão a partir de 

2015. “A dotação autorizada em 2015 foi de R$ 7.433.665.299,00. As alterações ocorridas 

durante o exercício foram necessárias visando adequar à dotação inicialmente prevista às 

necessidades dos Programas e às questões operacionais (CAPES 2015, p. 81)”. Ou seja, já 

no exercício de 2015 a ordenação de recursos começou a sofrer impactos de 

contingenciamento, o que se confirma no ano seguinte: “Para o exercício de 2016, a 

tendência é que a capacidade de análise e as condições de trabalho sejam afetadas 

negativamente, tendo em vista a reestruturação e corte de cargos comissionados que estão 

em vias de serem concretizados” (CAPES 2015, p. 75). A política que começa a ser praticada 

no pré-impeachment – a obstrução e o congelamento das pautas mais progressistas do 

governo de Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional – e que se acentua no pós-

impeachment, afeta bruscamente os investimentos em Educação e, como a Nova CAPES a 

partir de 2009 vinculou o desenvolvimento da formação e qualificação de docentes da 

educação básica à pós-graduação, pode-se dizer que, a partir do governo de Michel Temer, 

a retomada dos cortes em áreas essenciais como a Educação promovidos pelo modus 

operandi do neoliberalismo selvagem vem matando dois coelhos com uma cajadada só. 

O orçamento para 2016, então, cai cerca de 1 bilhão e meio de reais em relação a 

2015. Temos uma dotação de R$ 5.904.999.740,00, na qual, ainda durante o exercício, foram 

feitas “alterações necessárias visando adequar à dotação inicialmente prevista às 

necessidades dos Programas e às questões operacionais (CAPES 2016, p. 60). Tem (re)início 

o processo de estrangulamento financeiro da Educação no Brasil. 

No que diz respeito às recomendações, o discurso presente no relatório de 2016-2017 

dialoga com o que foi implementado – a avaliação quadrienal dos PPGs pela CAPES – e 

antecipa algo que não ainda não foi chancelado pela comunidade acadêmica – a 

diferenciação de período avaliativo entre PPGs com notas 3, 4 e 5 e os que possuem conceito 

6 e 7. Isso mostra, segundo Fiorin (2016), que o enunciado depende de uma adesão, pois ele 

é produzido em meio as contradições da vida social:  
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se a sociedade é dividida em grupos sociais, com interesses divergentes, 

então os enunciados são sempre o espaço de luta entre vozes sociais, o que 

significa que são inevitavelmente o lugar da contradição. O que é 

constitutivo das diferentes posições sociais que circulam numa dada 

formação social é a contradição. O contrato se faz com uma das vozes de 

uma polêmica (FIORIN, 2016, p. 25).  

 

Aqui vemos o encontro amistoso entre dialética e dialogismo e seguimos a visão de 

Ponzio (2008), citada no capítulo 2: sabemos que não são a mesma coisa, podem ter pontos 

de tensão e eles mesmos serem duas vozes teórico-metodológicas, mas podem se encontrar 

numa categoria como a da contradição, essa que está na base da sociologia marxista da qual 

se vale Volóshinov para empreender sua incursão filosófica da linguagem. 

No tema Interdisciplinaridade, o documento não faz novas projeções:  

 

Não há perspectivas de referências para 2020 dessa ação no Plano. Isso 

porque toda a definição não carrega, em si, nenhuma caracterização capaz 

de superar a atual realidade. Pode-se imaginar que em 2020 a realidade 

será a mesma de hoje, expandida, talvez, mas sem alteração representativa 

(CAPES, 2017, p. 11). 

 

Nesses documentos que refletem o contexto social a partir de 2015, há uma mudança 

drástica no discurso. Diferentemente do que vimos nos capítulos anteriores e, 

principalmente, no que foi referido à Nova CAPES a partir de 2009, vemos como se esvaiu 

a visão de desenvolvimento; todo o ufanismo desenvolvimentista que foi constatado no 

capítulo anterior parece ter chegado ao seu fim. 

O discurso começa a refletir a estagnação econômica do país e diz, com relação à 

educação básica, que “não trouxe metas numéricas” e que se verificou a existência de 

fragilidades relacionadas com a descontinuidade dos programas” (CAPES, 2017, p. 11). A 

diferença de rumo da política para a área é gritante e se torna evidente no discurso a partir 

daí. Se em 2012, por exemplo, houve para o fomento à educação básica na ordem de R$ 

345.058.675,00, vemos esse valor cair para R$ 197.066.041,00 em 2016 (CAPES, 2017). O 

próprio relatório reconhece a “oscilação do orçamento” e, em face disso, lança novas 

recomendações: 

 

Providenciar mecanismos de avaliação dos programas e ações indutoras da 

DEB nos contextos dos ensinos fundamental e médio; Providenciar 

mecanismos para que os investimentos resultem em modificações dos 

programas de pós-graduação relacionados com formação de 

profissionais da educação básica e dos cursos de Licenciatura; Discutir 

novas estratégias de fomento no contexto do novo cenário financeiro; 

Criar um repositório de informações para os programas da Educação 
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Básica; Elaborar programas com metas e indicadores que permitam o 

acompanhamento e a avaliação dos programas; Contribuir para que os 

programas que atualmente são estimulados com o uso de bolsas sejam 

incorporados pelas atividades regulares das universidades; 

Providenciar mecanismos de interação com os sistemas de educação básica 

para que os mesmos possam incorporar as tecnologias desenvolvidas pelos 

programas da CAPES; Criar marco regulatório específico para as ações da 

educação básica que hoje utiliza as normas criadas para a pós-graduação 

(CAPES, 2017, p. 20-21). 

 

 “Modificações dos programas”, “novas estratégias de fomento”, “sejam 

incorporados pelas atividades regulares das universidades”, todos esses são indicadores 

discursivos da mudança na política de investimento na educação básica e do sistema CAPES. 

Nesse sentido, apesar de a mensagem se dirigir primeiramente à educação básica, podemos 

identificar o que Fiorin (2016) chama de superdestinatário, na medida em que o enunciado 

não se dirige apenas a um destinatário imediato ou é somente individual, mas é sempre 

social. Assim sendo, podemos dizer que o superdestinatário desse enunciado é a ciência 

nacional como um todo e não apenas a educação básica, já que o contexto é de crise e todos 

precisam apertar os cintos.  

No tema Internacionalização, o Ciência sem Fronteiras foi a grande estrela. Foi, 

porque, segundo o documento, apesar do impacto positivo do Programa nos primeiros anos 

do PNPG 2011-2020, já não seria possível “realizar projeções com relação ao futuro, pois as 

projeções estariam defasadas desde o início pelos fatos já mencionados” (CAPES, 2017, p. 

12). Mesmo não fazendo projeções, as recomendações para a área são extensas, o que cria 

um paradoxo típico do neoliberalismo: há pouco dinheiro para os projetos, mas é preciso 

continuar a trabalhar como se houvesse, e trabalhar à exaustão, discurso esse que, na verdade, 

sempre esteve presente. O relatório lança recomendações como “ampliação do número de 

alunos e pesquisadores estrangeiros nos PPGs das universidades brasileiras”, “desenvolver 

mecanismos que permitam a inserção crescente das IES brasileiras no contexto 

internacional”, “manter o foco da internacionalização na busca constante da excelência 

acadêmica”, “estimular programas de modernização curricular da graduação, em 

consonância e integração com cenários internacionais” (CAPES, 2017, p. 22-23). 

Novamente dialogando com os relatórios anteriores e com o sistema CAPES como um todo, 

essas recomendações são, na verdade, exigências.  

Volóshinov (2009) nos ensina que o sentido não é algo dado ou estático. Os efeitos 

de sentido são criados socialmente à medida que os enunciados vão sendo produzidos e 

reproduzidos na cadeia de transmissão discursiva, em um modo de produção econômico que 

gera o repertório de um determinado grupo social em um determinado contexto histórico. 
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“O sentido é aquilo que responde a uma questão” (AMORIM, 2001, p. 193), ele não se 

cristaliza.  

Na questão do financiamento da pós-graduação, o relatório adentra por um discurso 

vago e diz apenas que o número de doutores titulados ficará abaixo do esperado, pois as 

“projeções de titulação de doutores foram de 13.962 em 2013 e de 28.987 em 2020. Em 2013 

a titulação foi de 15.585 doutores, e, em 2015 18.625 doutores. A atualização das projeções 

indica que em 2020 a titulação chegará a 28.222 doutores titulados” (CAPES, 2017, p. 13), 

quer dizer, menos 765 doutores do que o número inicialmente estipulado. 

Há, contudo, uma mudança nesse cenário, ainda incipiente para o doutorado, mas já 

em franca expansão para o mestrado: a modalidade acadêmica, embora ainda em 

crescimento no atual sistema, começa a competir com os programas profissionais – voltados 

para o chamado setor produtivo e para atender demandas do mercado – formato que ganha 

corpo e financiamento no mestrado:  

 

É importante a ocorrência de uma maior expansão por parte dos cursos de 

doutorado, em relação aos cursos de mestrado, bem como o franco avanço 

dos cursos de mestrado profissional. Esta realidade apresenta potencial 

para modificar a morfologia da pós-graduação, no que tange 

especificamente à formação de recursos humanos, e isto é importante, na 

medida do consequente impacto que terá no desenvolvimento da ciência 

no país. Doutorados profissionais e doutorados “diretos” devem ser 

objeto de considerável discussão por parte da CAPES e em conjunto 

com a comunidade científica. Por fim, é preciso considerar a expansão da 

formação de recursos humanos altamente qualificados no Brasil, à luz do 

perfil demográfico da população brasileira. Esta tarefa demanda estudos 

mais aprofundados, de grande importância para o futuro do país e que 

devem ser feitos em associações com outras agências (CAPES, 2017, p. 

14-15, grifos meus). 

 

Vemos, nesse enunciado, o diálogo com as vozes do mercado, torna-se cada vez mais 

evidente essa corrida; o Brasil, como país periférico, segue a linha dos países hegemônicos, 

nos quais o curso de mestrado se destina ao mercado de trabalho. Nesse sentido, o “franco 

avanço” dos mestrados profissionais está dentro da cartilha a ser seguida e mudando, 

gradativamente, o formato da pós-graduação brasileira que, desde o início de sua história, 

tem o mestrado acadêmico como parte do sistema.  Cada vez mais se vê a direção do mercado 

como horizonte, deixando, aos poucos, a produção de conhecimento científico para o 

doutorado. Esse discurso não é novo, os países centrais já praticam o doutorado direto; em 

nossa construção social essa voz tem ganhado corpo e legitimidade, ela opera e circula no 

presente e antecipa respostas futuras nesse jogo, pois “a circulação de vozes numa formação 

social está submetida ao poder” (FIORIN, 2016, p. 31).  
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Assim sendo, o ciclo investimento/produção avança pelo mestrado profissional de 

forma a ir realmente modificando a estrutura da pós-graduação nacional. Nesse sentido, no 

item 4 da seção Recomendações para a pós-graduação do relatório de 2016-2017 é clara para 

que avance o formato profissional para o mestrado e se aprofunde essa diferenciação por 

meio de instrumentos de produção e avaliação: 

 

Avançar na diferenciação dos comitês de avaliação para os Mestrados 

Profissionais, definindo para estes indicadores e critérios específicos. A 

Comissão sinaliza que estão em desenvolvimento conceituação e 

operacionalização neste sentido, pois na trienal 2013 algumas áreas 

desenvolveram fichas de avaliação para os mestrados profissionais 

diferentes dos acadêmicos, com maior tipificação e valorização de vários 

itens da produção intelectual que não somente àquelas expressas na forma 

de artigos em periódicos e livros. Mas esta diferenciação deve ser 

aprofundada, por meio da definição de critérios específicos para cada área 

do conhecimento (indicadores quantitativos e características qualitativas 

dos Mestrados Profissionais) (CAPES, 2017, p. 16, grifos meus). 

 

O sistema atual, por si só, provoca um círculo vicioso que culminou no modelo 

vigente de avaliação, esse novamente em vias de mudança, conforme o Anexo F, e que põe 

entraves às potencialidades das diversas regiões brasileiras e seus PPGs, impondo-se 

vocações regionais repletas de estereotipias; além disso, pode-se dizer que há uma espécie 

de desdobramento do vício: o mestrado profissional precisa ganhar protagonismo em 

detrimento do mestrado acadêmico, “essa diferenciação deve ser aprofundada”. Como dito 

há pouco, o discurso contra a ciência nacional não é novo, obviamente, mas podemos 

observar seu crescimento avassalador nos últimos tempos. Vemos, então, recomendações 

como as de número 6 e 7 do relatório:  

 

Promover no SNPG estudos e reflexões sobre a indução de 

mestrados e doutorados, explícita e diretamente vinculados aos 

setores produtivos (industrial, serviço, empresariais) não 

acadêmicos, simultânea e concomitantemente às ações de formação 

de recursos humanos para o próprio sistema acadêmico brasileiro. 

Realizar estudos de avaliação do impacto e eficácia da 

modalidade de mestrado profissional, bem como analisar os 

indicadores de resultados utilizados, de forma a subsidiar ações 

para a consolidação desta modalidade (CAPES, 2017, p. 17). 

 

Não podemos ignorar as relações de poder no campo da linguagem; nesta tese 

estamos lidando com comunicações oficiais que pretendem que suas recomendações sejam 

acatadas e cumpridas por toda a comunidade acadêmica. Os enunciados, que nunca não são 

neutros, aqui são carregados de palavras de autoridade e que ressaltam a hierarquia a ser 

seguida, isso tudo imerso em um contexto de tensão constante entre as partes. Aqui, o 
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discurso hierárquico dá o tom da comunicação, a palavra alheia representada também possui 

posição hierárquica e social: “cuanto más fuerte es la sensación de la jerarquía, menos 

accesible es ella a la penetración hacia su interior de las tendencias de comentario y réplica” 

(VOLÓSHINOV, 2009, p. 204)30. Quanto mais hierarquia nas relações, mais autoritário é o 

discurso. 

Ainda com relação a uma extinção progressiva do mestrado acadêmico, vemos a 

recomendação número 15 do relatório de 2016-2017: “estimular, no âmbito das 

Coordenações de Áreas, a aceitabilidade de doutorado direto, de modo a induzir melhor 

entendimento e sistemática para esta modalidade no conjunto do SNPG” (CAPES, 2017, p. 

18). Sabemos que a pesquisa é um processo longo; na graduação, o estudante já pode 

ingressar pela via da pesquisa por programas de iniciação científica. O mestrado é uma etapa 

de amadurecimento desse processo que prepara o aluno para as maiores exigências advindas 

do doutorado: maior refinamento do pensamento, escrita mais precisa, e isso é aprendido no 

decorrer do mestrado. Sabemos, também, que não há impedimentos legais que proíbam o 

estudante de se candidatar ao doutorado direto, embora muitos PPGs não permitam que isso 

ocorra, mas entendemos que “estimular” “a aceitabilidade do doutorado direto” pode acabar 

por eliminar o mestrado do processo acadêmico e, assim, resultar em pesquisadores menos 

preparados. Podemos ver aí o produtivismo, que prega a máxima otimização do tempo na 

pesquisa, trabalhando intensamente impondo condições como essa sob a pecha de 

“recomendações”.  

Ainda, como a formação para o mercado é algo estratégico para que se obtenha 

financiamento, o relatório recomenda que os PPGs apoiem o chamado setor produtivo:   

 

que sejam definidos indicadores que avaliem o apoio que os programas 

de Pós-graduação podem oferecer às empresas em seus processos de 

inovação. Da mesma forma, é importante desenvolver mecanismos que 

possibilitem avaliar a contribuição do sistema brasileiro de pós-graduação 

no desenvolvimento da inovação no Brasil. Por fim, é fundamental apoiar 

a cooperação internacional em áreas da indústria e buscar a ligação 

de estudantes no exterior com centros de pesquisa e desenvolvimento 

de empresas (CAPES, 2017, p.  21, grifos meus).  

  

Para reforçar o discurso de autoridade, o relatório se utiliza de uma escrita “para dar 

um efeito de sentido de objetividade, como se os fatos se relatassem a si mesmos” (FIORIN, 

2016, p. 30), além de se utilizar de locuções que evocam uma necessidade que precisa ser 

 
30 “quanto miss forte é a sensação da hierarquia, menos acessível é ela a penetração ao seu interior das 

tendências de comentário e réplica” (tradução minha). 
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atendida: “é importante”, “é fundamental”. Mas é importante e fundamental para que a 

ciência perca seu protagonismo perante o mercado e que a universidade sirva de mero apoio 

à indústria.   

Nessa linha de pensamento, com relação ao provimento de pessoal qualificado para 

“o desenvolvimento de empresas”, o relatório recomenda “a continuidade do financiamento 

das iniciativas já tomadas e a instituição de outras novas, tendo por base a dinâmica da 

ciência e as demandas da sociedade” (CAPES, 2017, p. 23). Esse repertório de palavras, 

“dinâmica da ciência” e “demandas da sociedade” no modo de produção capitalista atual faz 

parte do discurso em que tudo se dirige às exigências do mercado. Aqui, dinâmica e demanda 

estão postas no contexto da alta performance, da otimização de tempo e recursos, típicos do 

discurso produtivista que vem engolindo o campo acadêmico, porque, como o relatório 

mesmo aponta, é preciso “manter o país atualizado em relação ao progresso científico e 

tecnológico mundiais. A ciência e a tecnologia são muito dinâmicas, e sempre há novos 

conhecimentos sendo gerados” (CAPES, 2017, p. 24). 

No entanto, o relatório reconhece as dificuldades do nosso país periférico e que o 

cenário, ao contrário dos anos anteriores – a mudança drástica nos rumos da política pós-

impeachment com o estrangulamento de programas como o Ciência sem Fronteiras é o 

grande elemento aqui – não contempla benesses no horizonte:  

 

Mesmo nos cenários favoráveis e admitindo a manutenção do crescimento 

da pós-graduação, somente em duas ou mais décadas o país atingirá a 

proporção de pesquisadores em relação à população de países 

industrializados. Recorrer a universidades de excelência no exterior para 

a formação de nossos jovens pode reduzir esse atraso do país. Essa 

carência é especialmente evidente em áreas tecnológicas, nas engenharias 

e em ciências básicas experimentais, onde a proporção de titulados na pós-

graduação vem decrescendo. Superar essa carência é um objetivo que 

alcançou enorme dimensão com o programa Ciência sem Fronteiras, 

mencionado abaixo, e que teve por meta o envio de mais de cem mil 

bolsistas, no espaço de 4 anos para os melhores centros mundiais em áreas 

tecnológicas (CAPES, 2017, p. 24). 

 

O diálogo com documentos anteriores analisados nesse trabalho é claro: “a 

excelência” mora sempre “no exterior”; é preciso “reduzir esse atraso do país”, essa 

“carência”. Expressões como essas têm sido utilizadas historicamente nas comunicações da 

CAPES à comunidade acadêmica desde sua criação em 1951, fruto do acordo entre Brasil e 

Estados Unidos, denotando a subalternidade nacional em relação ao estrangeiro, aqui, com 

efeito de sentido positivo, desenvolvido, de ponta. O dialogismo está presente não só entre 
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documentos oficiais, mas mostra a própria a voz da ideologia neoliberal que tomou conta do 

ambiente acadêmico. 

O cenário político-econômico a partir de 2015 comprometeu diretamente os 

investimentos na pós-graduação; uma queda de 1 bilhão e meio em um ano é montante 

suficiente para travar programas de indução, bolsas de estudo e prejudicar fortemente o 

funcionamento dos PPGs. Nesse sentido, o relatório de 2016-2017 mostra que, para 

continuar perseguindo as metas do PNPG 2011-2020,  

 

[...] o sucesso de tal empreitada só é possível tendo garantias de 

investimentos financeiros no SNPG, sobretudo em fomento e bolsas de 

estudo. De modo que se recomenda aplicar os investimentos necessários 

para a efetivação das metas no PNPG e fortalecimento do sistema (CAPES, 

2017, p. 26). 

 

O relatório finaliza com um discurso nostálgico dos bons tempos até 2014 e que 

foram interrompidos pelos cortes orçamentários a partir do ano seguinte:     

 

Contudo, a partir do ano de 2015, as ações estratégicas sofreram uma 

desarticulação, com o encerramento de vários editais e a diminuição 

de recursos financeiros para outros. Embora tenha havido um esforço, 

por parte da Diretoria de Programas da CAPES, a fim de manter as ações 

já iniciadas, várias delas deixaram de ser apoiadas em razão do 

contingenciamento de recursos financeiros destinados aos programas 

no país. Considerando o cenário acima, nossa recomendação é que seja 

procedida uma avaliação dos programas de indução sob responsabilidade 

da área estratégica da CAPES, de modo a verificar quais ações seriam 

merecedoras de continuidade (CAPES, 2017, p 27, grifos meus). 

 

Interessante observar nesse enunciado o último grifo “verificar quais ações seriam 

merecedoras de continuidade”. Pelo que foi analisado até aqui, vimos que as maiores 

beneficiárias dos programas de indução foram as ações para combater a desigualdade 

regional. Vemos aí o recrudescimento do pensamento neoliberal aplicado à universidade: 

em um contexto de contingenciamento de recursos, vemos o merecimento entrar como 

critério para continuar ou não o investimento em uma ação e, em uma mudança de visão de 

soberania nacional para a de subalternidade em relação à produção de conhecimento 

internacional, podemos imaginar que áreas serão contempladas por serem “merecedoras de 

continuidade”, vide as recomendações analisadas nesse capítulo, nas quais 

Internacionalização tem mais importância que Educação Básica, e Estratégia e Defesa são 

prioritárias na Agenda Nacional de Pesquisa. Nesse sentido, o diálogo com a Agenda 

publicada de 2014 é bastante evidente, pois o documento já antecipa uma resposta para 

“quais ações seriam merecedoras”. Antecipa essa resposta tanto para a própria comunidade 
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acadêmica como também para uma parcela da sociedade que se coloca como algoz da 

educação vigilantes das contas não para seu benefício, mas contra a suposta doutrinação 

praticada dentro do ambiente universitário.  

A última seção a seguir tratará do último relatório de acompanhamento do PNPG 

2011-2020.  

 

6.2.4. Relatório de Acompanhamento do PNPG 2018 

O relatório do ano de 2018 – intitulado Proposta de Aprimoramento do Modelo de 

Avaliação da PG: Documento Final da Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG 

2011-2020 – é um pequeno documento de 24 páginas, redigido de forma sucinta, carente de 

detalhes e não possui sumário para a localização do leitor. Está disponível no site da CAPES. 

 

Imagem 19: Proposta de Aprimoramento do Modelo de Avaliação da PG 

 

Fonte: www.capes.gov.br 

 

O documento começa com uma seção intitulada “Considerações iniciais” que 

explicita o que realmente importa para a política que tem conduzido a pós-graduação 

brasileira desde a criação da CAPES, em 1951, e que foi regulamentado e alimentado desde 

1976: a avaliação dos PPGs: 
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Dentre as ações da CAPES, tem especial importância para a qualidade 

e o sucesso alcançado pela pós-graduação brasileira o processo de 

avaliação, que, mesmo tempo, orienta a formação de recursos humanos 

pós-graduada stricto sensu, para a produção intelectual de impacto 

científico dos grupos de pesquisa, para o alto desempenho de processos 

econômicos inovativos, e mesmo para a ampliação da qualidade do 

trabalho acadêmico e da dinâmica produtiva do país. A avaliação 

contribui para melhorias continuadas e presta conta para a sociedade 

brasileira acerca da qualidade diferencial dos programas no SNPG. Pode-

se mesmo atribuir a esse processo de avaliação o fato de o Brasil ter 

conseguido, em um prazo relativamente curto, construir um sistema 

de pós-graduação diferenciado em nossa região e de impacto mundial 

por sua abrangência e qualidade, colocando o país com maior 

visibilidade no mapa da ciência internacional (CAPES, 2018, p. 2, 

grifos meus). 

 

Os enunciados acima fazem parecer que a avaliação dos PPGs é um ente com 

superpoderes: “tem especial importância para a qualidade e o sucesso alcançado pela pós-

graduação brasileira o processo de avaliação”, orienta “para o alto desempenho de processos 

econômicos inovativos, e mesmo para a ampliação da qualidade do trabalho acadêmico e da 

dinâmica produtiva do país”, dois grandes enunciados com escolhas linguísticas que 

enaltecem a avaliação como se ela fosse a única responsável pelas conquistas da pós-

graduação e, mesmo, do país.  

Mais uma vez, vemos aí aparecer a voz da ideologia neoliberal, vinda diretamente 

dos estratos superiores e determinando que a pesquisa acadêmica participe do “alto 

desempenho de processos econômicos inovativos” e da “dinâmica produtiva do país”. Esse 

é um discurso refletido do outro, pois ele é “um meio constantemente ativo, constantemente 

mutável de comunicação dialógica” (BAKHTIN, 2013, p. 232) e, ao fazer parte de mais uma 

comunicação oficial, reitera o que já vem sendo dito desde 1951, ano de criação da CAPES. 

É um discurso que dialoga com o que vimos no capítulo 4, utilizando-se, porém, de um 

repertório da época atual para chancelar o que se diz da ciência brasileira há mais de 60 anos: 

que ela deve servir ao mercado e ao capital.  

Os enunciados específicos desse campo discursivo têm sido produzidos, 

reproduzidos e circulado historicamente na esfera acadêmica, criando efeitos de sentido que 

são fruto da contradição existente na própria sociedade brasileira.  Com isso, queremos dizer 

que o sistema de avaliação dos PPGs criado nos idos de 1970 – em pleno regime ditatorial –

definiu os rumos da pós-graduação até os dias de hoje, pois ele foi instrumento fundamental 

para criar o que denominamos de uma economia discursiva no e para o campo acadêmico: a 

pontuação dos PPGs vem fazendo o papel de articulador e regulador dos recursos e do 
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próprio discurso transmitido para esse superdestinatário. Aqui, servindo-nos de um 

neologismo, podemos dizer que, para seus fins, o “método capesiano” tem cumprido sua 

função: contribuir para a concentração de renda entre os PPGs brasileiros, com a maior parte 

de seus recursos voltada para os que se encontram no eixo Sudeste-Sul, ocorrendo o mesmo 

dentro do próprio eixo. 

O início do Relatório de Acompanhamento do PNPG 2011-2020 de 2018 reconhece 

dois pontos importantes: a) “o sistema brasileiro de Pós-graduação é, ainda, incapaz ao lidar 

adequadamente com as assimetrias regionais”, essas que se configuram, ao lado da educação 

básica, o maior desafio para a organização;  b) “o atual sistema avaliativo atingiu um 

ponto de esgotamento e deve ser conceitual e objetivamente repensado e aprimorado” 

(CAPES, 2018, p. 3, grifo original). A conclusão parece ser coerente, mas não sua motivação 

e o caminho que vem sendo tomado, pois, como vimos até aqui, é resultado do pensamento 

neoliberal que tudo direciona para o mercado, processo do qual o conhecimento acadêmico 

não tem conseguido escapar como moeda de troca, pensamento que teve uma retomada 

brusca desde 2016 e, em 2019, parece ter atingido um auge com o mais recente programa do 

Ministério da Educação: o Future-se31. Sobre esse último solavanco que está a atingir a 

universidade pública, colocamos informações retiradas do site do Ministério da Educação, 

no Anexo G ao final dessa tese.  Segundo esse direcionamento, as demandas da sociedade 

são novas, “demandas, como por exemplo, aquelas relacionadas à consolidação, à 

internacionalização e à interação orgânica dos programas com setores não acadêmicos” 

(CAPES, 2018, p. 3). A urgência em mudar o sistema não resulta de um esforço de equidade 

em termos de distribuição de recursos para um desenvolvimento geral do Sistema Nacional 

de Pós-Graduação, mas de uma convocação a suprir a fome incessante do mercado, sob o 

Estado é mínimo e tudo é capitalizado e reificado.  

Em termos de financiamento para a área, encontramos o Orçamento – Evolução em 

reais (CAPES, 2019) disponível no site da CAPES. Abaixo, uma tabela que compreende o 

período entre 2015 e 2019 (os períodos anteriores estão no Anexo H ao final desta tese). 

Nossa pesquisa não localizou o relatório de gestão de 2018 nos moldes dos anteriores. 

Constatamos, a partir dos dados encontrados, que houve um decréscimo de 1.114.663.498,00 

 
31 Esse programa pretende desobrigar o Estado em relação à universidade pública, colocando-a nas mãos da 

iniciativa privada. Mas, de acordo com o MEC, o Future-se “busca o fortalecimento da autonomia 

administrativa, financeira e da gestão das universidades e institutos federais. Essas ações serão desenvolvidas 

por meio de parcerias com organizações sociais”, conforme 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=78351  

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=78351
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na receita da organização em relação a 2017 e uma queda total de 3.191.869.147,00, que 

equivale a menos da metade do orçamento de 2015, o ano de maior alta.   

 

Tabela 1: Orçamento 2019 – 2015: Evolução em Reais 

 
Fonte: https://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais 

 

Os números, aqui, são recursos discursivos para mostrar a queda brusca no 

financiamento da pós-graduação brasileira a partir do contexto pós-impeachment. Vemos, 

no orçamento da CAPES, uma queda real de cerca de 1 bilhão de reais a cada ano de 2015 a 

2019. Constata-se, também, em termos de transparência das contas públicas, uma escassez 

de informação publicada; não houve relatório de gestão de 2018 nos mesmos moldes dos 

anteriores, que eram documentos extensos, em sua maioria com mais de duas centenas de 

páginas detalhadas de dados; vemos, sim, um documento que não condiz com a 

complexidade do SNPG, reduzindo-o à avaliação. O ano de 2019, ainda em exercício, não 

possui relatório.  

Voltando ao documento de 2018, este afirma que “a eficiência do modelo operacional 

instalado na pós-graduação determinou outros desdobramentos em políticas públicas, 

configurando a complexidade e abrangência atual do SNPG”, sendo esses desdobramentos 

a expansão da educação superior; o aumento do números de bolsas e doutores no país; o 

Programa Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, com “a criação de mais de 400 

incubadoras de empresas e quase uma centena de iniciativas associadas”;  as plataformas 

Lattes do CNPq e Sucupira da CAPES, com dados de pesquisadores e dos PPGs, 

respectivamente; o Programa de Iniciação Científica, PIBIC e o Portal de Periódicos 

(CAPES, 2018, p. 4 - 6). 

Contudo, o relatório diz que “o segredo do sucesso da pós-graduação reside, 

sobretudo, no processo de avaliação da CAPES” e lista o que é considerado avanço da 

ciência para a organização: 

 

https://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais
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[...] medicina tropical, odontologia, parasitologia, agricultura, energia, 

biocombustíveis e, mais recentemente, na pesquisa sobre o vírus da Zika e 

microcefalia. Além disso, vários setores tecnológicos nacionais também 

ocupam posição de destaque e reconhecimento internacional como a 

exploração de petróleo em águas profundas, indústria de papel e celulose, 

produção de aeronaves, plataformas offshore, indústria mecânica e 

metalúrgica, biocombustíveis, automação bancária dentre outros (CAPES, 

2018, p. 6). 

 

Nesse sistema e em todo o seu modo de operar, conhecimentos de Humanidades não 

são sequer citados, esse campo de conhecimento que é justamente o que estuda os mais 

variados impactos do que fazem as chamadas ciências duras no desenvolvimento do país 

como um todo. A omissão em relação às Humanidades perpassa a história da CAPES e está 

dialogicamente presente entre seus vários documentos oficiais. Nesse sentido, vimos no 

capítulo 5 algumas declarações repletas de expressividade no sentido bakhtiniano, como “um 

dinheirinho” para o Colégio de Humanidades para ninguém reclamar, área essa que se 

constitui como essencial, mas estrangulada pelo sistema já na sua criação. Aqui, a ausência 

das Ciências Humanas e Sociais no rol dos avanços científicos brasileiros representa esse 

silenciamento imposto pelo próprio SNPG nacional e denuncia a desvalorização dos 

docentes pesquisadores dessa grande área, que tem sido silenciada por um sistema que dita 

as regras do que é ou não considerado ciência, e, por isso, merecedor de investimento de 

acordo com a visão ideológica neoliberal. 

Essa escolha de temas de interesse e de geração de efeitos sentidos que desemboca 

no que propomos como uma economia discursiva para o campo científico brasileiro não é 

aleatória, mas corrobora o pensamento sociológico-filosófico marxista-bakhtiniano que nos 

serve de base para esse trabalho, pois  

 

[...] la generación del sentido en el lenguaje siempre está relacionada con 

la generación del horizonte valorativo de un grupo social determinado, al 

tiempo que la generación del horizonte valorativo – en el sentido del 

conjunto de todo cuanto tiene importancia para el grupo – se define 

plenamente por la ampliación de las bases económicas (VOLÓSHINOV, 

2009, p. 180)32 

 

Quer dizer: segundo a filosofia da linguagem empreendida pelo Círculo de Bakhtin, 

amparada na sociologia de orientação marxista, não há como separar um repertório de temas 

 
32 “a geração do sentido na linguagem sempre está relacionada com a geração do horizonte valorativo de um 

grupo social determinado, ao tempo que a geração do horizonte valorativo – no sentido do conjunto de tudo 

que tem importância para o grupo – se define plenamente por la ampliação das bases econômicas” (tradução 

minha). 
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e seus respectivos enunciados da sua época e tampouco da base econômica que a compõe, 

pois “en la composición del sentido no hay nada que estuviera por encima del proceso de la 

generación, que fuese independiente de la ampliación dialéctica del horizonte social” 

(VOLÓSHINOV, 2009, p. 181)33. A linguagem é o que circula na e entre a base e as 

superestruturas, é o que dá forma tanto aos estratos superiores da ideologia quanto ao seu 

conteúdo cotidiano, sendo também determinada historicamente. Nesse sentido, não há como 

desvincular a criação e a história da CAPES das exigências do contexto desenvolvimentista 

brasileiro da década de 1950 – ideologia essa em formação, pelo menos, duas décadas antes 

– muito menos separar o desenvolvimento do próprio SNPG dos ditames do capital 

estrangeiro, esse que tem sido a base na qual tem se desenvolvido nossa formação social 

como um todo.  

E por falar na questão histórica, o relatório de acompanhamento do PNPG de 2018 

segue falando da recente história científica do Brasil, destacando a criação do CNPq e da 

CAPES em 1951, fatos sobre os quais discorremos no capítulo 4. Comprovando o que 

estamos dizendo sobre o desenvolvimento da ciência nacional, o texto do documento deixa 

claro que tipo de ciência foi e deve continuar a ser alvo desse desenvolvimento: 

 

Apesar de curta história científica, o Brasil tem alcançado avanços em C, 

T&I, com impactos na sociedade e na economia. O impacto econômico da 

ciência brasileira se faz presente em várias áreas, com destaque para o 

agronegócio, o setor de óleo e gás em águas profundas e a indústria 

aeronáutica. No entanto, em geral, a inovação brasileira não acompanhou 

o mesmo desenvolvimento da produção científica, evidenciado pela 64ª 

posição no Índice Global de Inovação de 2018 e relativa estagnação no 

número de patentes depositadas no país e no exterior por residentes 

no Brasil. Neste sentido, a pesquisa e a PG podem contribuir muito 

mais para o crescimento e o desenvolvimento econômico e social 

brasileiro (CAPES, 2018, p. 7, grifos meus). 

 

 “Avanços em C,T&I”, “destaque para o agronegócio”, “óleo e gás”, “número de 

patentes”: essas expressões fazem parte do repertório linguístico atualizado no dialogismo 

constitutivo que é base do que denominamos economia discursiva do campo científico 

brasileiro. Apesar de parecer monovocal, por ser uma comunicação oficial, ele reflete o 

discurso do outro, “mesmo esse discurso seco protocolar recebe os reflexos luminosos ou as 

sombras densas das enunciações contíguas, e estas o revestem de um tom também original e 

ambíguo” (BAKHTIN, 2013, p. 233). 

 
33“na composição do sentido não há nada que esteja acima do processo da geração, que seja independente da 

ampliação dialética do horizonte social” (tradução minha).  
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Mesmo sendo a área tecnológica e de infraestrutura a menina dos olhos do 

desenvolvimento na visão neoliberal, o enunciado acima parece soar paradoxal: ao mesmo 

tempo em que se assiste os setores considerados essenciais para crescimento do país sendo 

entregues novamente em larga escala à iniciativa privada e ao capital internacional desde o 

período pós-impeachment, exige-se da pesquisa e da pós-graduação brasileira um aumento 

no número de patentes nacionais, concomitantemente à queda verificada de mais da metade 

do orçamento para a pós-graduação brasileira e a Educação no mesmo período. 

O ponto seguinte do relatório de 2018 diz respeito ao objetivo da pós-graduação e 

atenta claramente contra a universidade, dizendo que “ao longo das últimas décadas o foco 

da PG brasileira foi, basicamente, a formação de docentes e pesquisadores para as 

Universidades e para o próprio sistema acadêmico nacional” (CAPES, 2018, p. 8), como se 

a universidade brasileira nunca, em sua história, tivesse produzido conhecimento para a 

sociedade; ainda, que esse o foco precisa mudar  

 

em função das mudanças nas demandas da sociedade, evoluindo para 

dois novos focos do sistema de PG, como de resto é a realidade dos países 

mais desenvolvidos: O avanço do conhecimento, incluindo a formação de 

docentes e pesquisadores para as Universidades e para o meio científico-

acadêmico, e  A atuação e impacto no desenvolvimento econômico e 

social (incluindo a interação com segmento empresarial e a atuação na 

área pública e na formulação de políticas públicas) (CAPES, 2018, p. 8, 

grifos meus).  

 

Novamente, aqui, a expressão “demandas da sociedade”, parte do repertório 

linguístico atualizados para os tempos neoliberais, aparecem como a motivação para a 

pretendida mudança de foco das universidades. Com relação a quais seriam essas demandas, 

o próprio enunciado revela mais adiante: “interação com o segmento empresarial”, ou seja: 

como podemos concluir, a universidade a serviço do mercado, da monetização. Isso não é 

uma novidade dado o nosso modo de produção, mas a coisa está sendo dita com todas as 

letras, não há mais uma maquiagem no discurso, o objetivo é esse mesmo: que toda a 

sociedade e, nela incluída a universidade, seja orientada para o horizonte da chamada mão 

invisível do mercado que se autorregula, e a área pública, das políticas públicas, estejam de 

acordo com essa orientação. 

Essas “novas demandas” deixam transparecer no discurso que as mudanças precisam 

ser implementadas, afinal os recursos caíram a mais da metade a partir de 2016 pela mudança 

dos rumos da política, agora novamente numa relação de total subordinação ao capital; o 

empresariado nacional, sedento de continuar gerindo os negócios de Estado, não quer mais 

esperar. Exige-se excelência, competência – poderíamos ficar numa repetição eterna do 
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repertório empresarial que ancorou na coisa pública – e isso deve ser feito com total 

otimização de recursos e de tempo: 

 

É absolutamente necessário enfatizar que as mudanças propostas 

devem ser incrementais, com um mecanismo claro de transição, não 

afetando o quadriênio em curso, de tal forma que não coloque em risco a 

qualidade e confiabilidade do sistema. Em que pese a manifestação de 

diversos atores acerca da implantação de algumas das sugestões ainda com 

vigência neste quadriênio, a Comissão, no entanto, reitera que decisões 

que acolham tais propostas devem ser de decisão executiva, no âmbito 

da Presidência e Diretorias, uma vez ouvido o Conselho Superior 

(CAPES, 2018, p. 10, grifo original). 

 

Se ainda se poderia achar que havia algo de implícito no documento, o enunciado 

acima desvela e deixa claro que a mudança acontecerá e será feita uma transição para atender 

essas tais demandas. Contudo, pelo que estamos verificando até agora, o tal mecanismo de 

transição parece ter ocorrido sem a anuência da comunidade acadêmica, já que o brusco 

estrangulamento orçamentário fez esse papel: programas interrompidos, cortes no 

funcionamento afetando o cotidiano laboral, o amarrar das mãos no sentido de não ter como 

dar continuidade a projetos de desenvolvimento da pós-graduação.  Esse relatório final de 

2018 deixa claro, também, que a decisão é vertical, apesar de a instituição se colocar à 

disposição para ouvir o Conselho Superior, assemelhando-se a uma grande empresa privada 

em que os acionistas majoritários decidem a vida de todos, e que tudo seja feito na 

normalidade, como se não estivesse passando um furacão pela educação superior e pela pós-

graduação. O produtivismo acadêmico será elevado a uma nova forma, contendo ainda 

características do antigo, numa espécie de salto dialético qualitativo deformado para um 

novo patamar de selvageria, ao mesmo tempo em que se resgata o modelo capitalista 

extrativista para terras brasileiras. 

O relatório de acompanhamento do PNPG 2011-2020 entregue em 2018 dá, então, 

as cartas da mudança para o que chamamos aqui de novo extrativismo acadêmico, que tudo 

retira da universidade – recursos, conhecimento, autonomia – e nada repõe, empobrecendo 

cada vez mais o solo da produção de conhecimento nacional: 

A) Redefinição do Qualis: padronização dos critérios, desconsiderando as 

particularidades das áreas de conhecimento, “a fusão de vários dos QUALIS 

atuais gerando grandes QUALIS a serem usados por mais de uma Área. Isso 

permitiria separar a Avaliação em três ou quatro conjuntos de QUALIS” 

(CAPES, 2018, p. 11). Já implementado a partir de julho de 2019. 
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B) Produções qualificadas indicadas: os PPGs mandariam, a cada quadriênio, sua 

“Lista das Cinco Produções Mais Qualificadas do Programa” junto à ficha de 

avaliação, com todas suas justificativas; os docentes, por sua vez, listariam “seus 

três produtos mais relevantes no quadriênio (Lista das Produções Mais 

Qualificadas)” (CAPES, 2018, p. 12), sendo essa lista substitutiva da avaliação 

de toda a produção do período. Em vigor a partir de julho de 2019.  

C) Internacionalização: a inauguração de um sistema de premiação para os docentes 

que tiverem fluxo de discentes em intercâmbio e pesquisadores visitantes, 

“projetos de pesquisa conjuntos, alunos com dupla titulação, disciplinas 

conjuntas, oferta de cursos em inglês e outras línguas, dentre outras ações e, 

especialmente, resultados estruturados e expressos em resultados avaliativos e 

impactos” (CAPES, 2018, p. 14). 

D) Acompanhamento de egressos: “O destino dos egressos deve ser monitorado 

pelos programas, já que a natureza e o impacto de sua atividade após o 

doutoramento (e o pós-doutorado) é um excelente indicador de qualidade do 

estudante formado e da instituição e do programa que o forma” (CAPES, 2018, 

p. 15). 

E) Impacto no desenvolvimento econômico e social nacional e redução de 

assimetrias: essas continuam sendo um dos maiores desafios. A cartilha de 2018 

propõe a criação de indicadores que aliem egressos e pesquisas à “atração de 

novos investimentos, geração de emprego e renda (spin-offs acadêmicos e 

startups geradas) e desenvolvimento nacional, contribuindo para a redução das 

assimetrias intra e inter-regional” (CAPES, 2018. p. 16). 

F) Equilíbrio entre as dimensões quantitativas e qualitativas: aqui, o documento 

chega a criticar o produtivismo como resultado da relevância numérica da 

produção acadêmica em detrimento da qualidade, “transformado em cultura 

acadêmica no interior dos programas”, e aposta na “capacidade proativa da IES” 

como se a universidade já não o fosse e como se contemplar, aí, novamente, “as 

novas necessidades e demandas da sociedade e do mercado, iniciativas de 

interação e integração com a graduação, estratégias inovadoras de formação” 

(CAPES, 2018, p. 16) não dependesse de políticas públicas de investimento para 

acontecer. Aquela velha história da ideologia liberal que responsabiliza o outro 

sem implicar o sistema, que seria autorregulável pelo mercado. 
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G) Inovação: aproximação com os setores chamados produtivos, desenvolvendo 

“indicadores que avaliem a capacidade de apoio que os Programas de Pós-

graduação possam oferecer às empresas em seus processos de inovação” 

(CAPES, 2018, p. 17). A universidade entra aí a serviço do mercado, o público a 

serviço do privado. Entrega conhecimento e recebe o desprezo.  

H) Relevância social, nacional e regional: como tudo gira em torno do mercado, 

também a relevância cobiçada tem a ver com disciplinas e grandes áreas de 

conhecimento que levem a esse horizonte; o artigo científico, nessa nova cartilha, 

até é considerado “importante, pois acrescenta conhecimento com conteúdo 

original e inovador ao estado da arte, mas também da solução de um problema 

demandado pela sociedade, como uma política pública, uma melhoria de 

processo ou produto, um software, um projeto de lei, uma patente, e assim por 

diante” (CAPES, 2018, p. 18). Novamente, as Humanidades entram aí como 

suporte e não como protagonistas ao lado da tecnologia. 

I) Autoavaliação: o processo será oficializado, para que “possa expressar, como 

política institucional, independência e qualificação da própria avaliação da 

CAPES, do qual deve ser parte integrante”, inserindo “a exigência de um Plano 

Estratégico Institucional de Pró-Graduação, que passaria a ser o documento de 

referência para o processo de auto avaliação institucional de cada um de seus 

PPGs e pesquisadores” (CAPES, 2018, p. 19). 

J)  Modelo de Avaliação Multidimensional: reconhecendo que o modelo atual está 

em esgotamento, o relatório de 2018 diz que o sistema precisa de “pequenas 

modificações”; nesse novo modelo, cada PPG teria vários conceitos para os 

vários eixos da avaliação, “permitindo aflorar desempenhos diferentes para cada 

dimensão, dando espaço para reconhecer a diversidade e a qualidade dos PPGs e 

Instituições” (CAPES, 2018, p. 20). 

K) Propostas complementares: nelas, estão incluídas a importâncias dos seminários 

de acompanhamento bienais que devem ser reforçados, criação e valorização de 

PPGS multidisciplinares, formação de professores para a Educação básica e 

Cursos de Férias, redução das distorções no fomento entre PPGS consolidados e 

novos, adequação avaliativa de PPGs com modalidades à distância e 

profissionais.  

Padronização, fusão, monitoramento, atração de investimento, premiação, produto, 

indicador de qualidade, indicador impacto, desempenho, startups, melhoria de processo ou 
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produto, inovação, plano estratégico. Temos, aqui, um repertório de enunciados 

relativamente acabados e estáveis. Relativamente, porque os enunciados circulam pela 

esteira discursiva criando efeitos de sentidos entre si, voltando ao sentido anterior, numa 

dança dialógica e dialética que está diretamente ligada à ideologia. Estão repletos de acentos 

valorativos de uma época histórica, que é expressa por meio da linguagem, tanto a que 

circula na verticalidade dos estratos superiores para a vida cotidiana quanto horizontalmente 

nessa última. As palavras mudam ou atualizam sentidos, tomam novos acentos, novas 

valorações, são campo de total transitoriedade, porque “el cambio de la significación es, em 

el fondo, siempre uma re-valorización: la transferencia de una palabra determinada de un 

contexto valorativo al outro” (VOLÓSHINOV, 2009, p. 180)34. Os sentidos se enlaçam e 

desenlaçam, entram em conflito e logo depois se coadunam, numa extensão do horizonte 

valorativo, como nos ensina o Círculo de Bakhtin: 

 

Esa extensión del horizonte valorativo se lleva a cabo dialécticamente. Los 

nuevos aspectos de la existencia, incluidos en el círculo de intereses de la 

sociedad, asociados a la palabra y al pathos del hombre, ya no dejan de 

lado los demás elementos existenciales incluidos desde antes, sino que 

luchan con estos, los reevalúan, los desplazan de su lugar en la unidad del 

horizonte valorativo. Esta generación dialéctica se refleja en el proceso 

generativo de los sentidos del lenguaje. Un sentido nuevo se revela en el 

viejo y con su ayuda, pero tan sólo para contraponérsele y para 

reestructurarlo (VOLÓSHINOV, 2009, p. 181)35. 

 

A valoração passa, como podemos ver, por um processo dialético de geração, onde 

novo e velho lutam entre si, forma e conteúdo, aparência e essência caótica dos fenômenos 

que dão sentido à linguagem; além disso, nada está desgarrado de seu contexto de criação 

que é social e se configura como o próprio horizonte valorativo, pois esse é determinado 

pelas condições materiais de existência humana. 

Podemos perceber o discurso do poder hierárquico se espalhar para o cotidiano da 

comunidade acadêmica, em um movimento onde verticalidade e horizontalidade se 

entrelaçam, fazendo circular a ideologia dos estratos superiores na sua forma cotidiana, 

renovando e reeditando sentidos, transitando pelos corredores da universidade, tanto em seu 

 
34 “a mudança da significação é, no fundo, sempre uma revalorização: a transferência de uma palavra 

determinada de um contexto valorativo ao outro” (tradução minha). 

 
35 “Essa extensão do horizonte valorativo se leva a cabo dialeticamente. Os novos aspectos da existência, 

incluídos no círculo de interesses da sociedade, associados à palavra e ao pathos humano, já não deixam de 

lado os demais elementos existenciais incluídos desde antes, mas lutam com esses, revalorizando-os, 

deslocando-os de seu lugar na unidade do horizonte valorativo. Esta geração dialética se reflete no processo 

gerativo dos sentidos da linguagem. Um sentido novo se revela no velho e com sua ajuda, mas tão somente 

para contrapor-se a ele e para reestruturá-lo” (tradução minha). 
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sentido de paredes físicas como o de uma competição de atletismo acadêmico que possui um 

repertório de enunciados próprios e, portanto, porta uma economia discursiva própria desse 

campo de atividade.   

Esse último Relatório de Acompanhamento do PNPG de 2018 analisado em nossa 

pesquisa deixa claro que o desafio para o campo acadêmico é imenso. Já seria um trabalho 

hercúleo se o contexto político-econômico estivesse favorável ao desenvolvimento da pós-

graduação e do país como um todo; com todos os gargalos formados por cortes e 

contingenciamentos de recursos, a tarefa vai para o nível da impossibilidade. A sensação de 

fim não se dá somente nessa escrita, mas em um nível que ainda não somos capazes de 

determinar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta tese é fruto de uma pesquisa que se iniciou em 2011, ano de ingresso no 

Mestrado em Administração pela mesma casa em que agora completamos mais esta etapa: a 

Universidade Federal Fluminense, local de nossa formação pessoal, profissional e científica 

desde 1989, quando se deu o ingresso na graduação em Serviço Social.  

Após 8 anos debruçados sobre nosso objeto de pesquisa, a ideologia produtivista 

neoliberal na pesquisa acadêmica brasileira, chegamos ao final desse processo. Deste apenas, 

pois, assim como não existe objeto de pesquisa natural, dado (BORGES NETO, 2004), 

cremos que um objeto possui muitos recortes e abordagens, sendo difícil delimitar seu fim. 

Aqui, o recorte de nossa pesquisa possui, portanto, seus limites, assim como deixa abertas 

discussões futuras com recortes diferenciados sobre o tema do produtivismo acadêmico. 

O doutorado foi uma grande oportunidade de aprofundar a pesquisa em nível 

discursivo, além do sociológico. O contato com a filosofia da linguagem do Círculo de 

Bakhtin, em 2013, abriu de modo irreversível nossos referenciais, levando a teoria marxista, 

que sempre nos orientou, a achar seu par dialético-dialógico: os dois possuem suas 

diferenças, mas foi um encontro que mudou para sempre nossa visão da vida e do discurso. 

É preciso dizer, também, que parir este trabalho foi um dos maiores desafios com os quais 

já nos deparamos. 

Vivemos em uma sociedade capitalista, que tudo engole e a todos reifica, mas isso 

apesar de se constituir a partir da vida material, também determina o modo de pensar 

(MARX, 2008). Sendo o nossa método, portanto, materialista e histórico-dialético, 

percebemos como importante explicitá-lo para o nosso leitor e, por isso, achamos por bem 

acomodá-lo na primeira parte deste trabalho. Assim, expusemos sua construção e suas 

categorias. 

Contudo, esta tese não se sustentaria apenas com o método sociológico marxista; 

nesse sentido, o amparo na filosofia da linguagem empreendida pelos intelectuais russos que 

compõem o chamado Círculo de Bakhtin foi fundamental para alcançarmos nosso objetivo, 

que foi verificar e caminhar pelos meandros da ideologia produtivista presente no campo 
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acadêmico brasileiro, demonstrando-a nos enunciados específicos desse campo de atividade 

humana. Isso também não seria possível sem trabalhar massivamente o contexto histórico, 

imprescindível nessa relação entre marxismo e filosofia da linguagem. Por isso, podemos 

dizer que nossa pesquisa foi essencialmente histórica, pois a atividade humana está inscrita 

no processo de desenvolvimento da sociedade, que demanda trilhar o tempo. 

Sabemos ser ideologia um assunto vasto e que possui muitas matrizes teóricas; 

portanto, explicamos ainda no início deste trabalho a visão de ideologia que perpassou toda 

nossa pesquisa: uma visão marxista-leninista-bakhtiniana, segundo a qual a ideologia circula 

entre base e superestruturas, promove criações e circulações discursivas por ela mesma ser 

o elemento constituinte da palavra (VOLÓSHINOV, 2009), e está na vida e no discurso, 

independentemente de classe social. A ideologia, por ser o conteúdo expressado na palavra, 

está em todas as palavras, por essas serem escolhas enunciativas dos sujeitos em seus grupos 

sociais e dentro de contextos determinados, mas igualmente transitórios. 

Entendendo que o discurso presente em um determinado campo possui repertório de 

temas, estilo, construção e composição de acordo com o contexto histórico, e que isso tudo 

desliza na esteira discursiva ganhando e modificando sentidos, propusemos denominar esse 

processo de economia discursiva, por entender que, se segundo a economia política marxista, 

a  mercadoria é o elo social de uma produção material, assim também o enunciado é o elo 

de comunicação na cadeia de transmissão discursiva (BAKHTIN, 2011). Assim como a  

mercadoria é produzida e os sinais do trabalho coletivo sofrem um apagamento, o enunciado, 

por ser relativamente estável e acabado, pode parecer monológico. Vimos, contudo, que o 

dialogismo é o que constitui o discurso, esse que é feito de enunciados que possuem 

expressividade, são carregados de valor ideológico, utilizados para um determinado 

contexto, transitórios e produzidos coletivamente. 

Procuramos, então, demonstrar o que propusemos: a economia discursiva como uma 

realidade construída historicamente no campo acadêmico brasileiro, que teve seu início com 

a fundação da CAPES, em 1951. Começando com o livro comemorativo CAPES, 50 ANOS, 

extenso material analisado no capítulo 4, vimos os caminhos discursivos de construção da 

ideologia neoliberal que hoje governa a academia, caminhos esses que não estão descolados 

da história da nossa formação social. Vimos também que, no caso brasileiro, a história da 

pós-graduação está atravessada pela Ditadura Militar, fato que mostrou ser a construção 

discursiva também atravessada por esse contexto que durou quase 30 anos e tem reaparecido 

como uma espécie de retorno do recalcado desde o período anterior ao impeachment de 

Dilma Rousseff. As entrevistas que compuseram nosso principal material no capítulo 4 
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comprovam que CAPES e Regime Militar se entrelaçaram por uma espécie de casamento 

que produziu enunciados que vem sendo transmitidos na cadeia discursiva até os dias atuais, 

interesses vivem contraditoriamente entre fusão e tensão (VIEGAS, 2013). 

O discurso hierárquico típico do ambiente militar foi algo que se amalgamou nas 

comunicações oficiais da CAPES para a comunidade acadêmica, pois não há como descolar 

a presença do regime ditatorial da formação histórica da pós-graduação brasileira. Mesmo 

em períodos republicanos progressistas, ouvimos os ecos dessas vozes nos documentos, 

comprovando que o dialogismo bakhtiniano é constituinte do discurso. Tanto o capítulo 4 

quanto o capítulo 5, no qual analisamos a Revista CAPES 60 Anos, não deixam de nos dar 

exemplos dessa ideologia liberal militarizada típica do caso brasileiro, uma ideologia 

construída para obedecer aos ditames do capital estrangeiro ao mesmo tempo em que mostra 

que esse tem seus cães de guarda. Isso comprova que contexto é específico de cada formação 

social; nesse sentido, por mais que copiemos modelos do que nos é exterior, o que nos é 

doméstico é a cara da moeda desse diálogo ininterrupto, pois nossas palavras são alheias, 

povoadas, plenas de discurso interior que tem o outro como a coroa.   

A ideologia neoliberal prima por resultados, e eles aparecem tanto na produção 

material como na reprodução do pensamento. Não à toa, os números usados como recursos 

linguísticos e sociais estão tão em voga em nossa época; o resultado precisa aparecer, e 

aparecer em quantidade. Isso vem como uma avalanche na produção de conhecimento, na 

qual o sistema de avaliação dos PPGs, que dá primazia aos números, passou a definir 

carreiras e programas e fez cristalizar no campo da pós-graduação o que acontece em escala 

nacional: a desigualdade regional. 

Como as relações são dialéticas, a desigualdade regional imposta aos PPGs não é 

apenas produto da macropolítica aplicada ao campo acadêmico, mas também seu elemento 

constituinte: ela não foi  resultado de um erro de cálculo, mas está na origem do projeto para 

a pós-graduação no país. Por esse motivo ela parece insolúvel; dizemos parece porque ela 

está na origem do sistema capesiano para permanecer assim e não se soluciona por falta de 

vontade política. Ao longo desta tese, vimos que o principal recurso de linguagem utilizado 

para gerar efeito de sentido de algo inexorável é a própria expressão “assimetria”, como se 

esse desajuste regional fosse algo inerente e, por isso, responsabilidade de cada estado da 

federação e de cada PPG ali instalado. Quando assistimos à luta na arena discursiva entre 

assimetria e desigualdade, o conteúdo ideológico da palavra se escancara e se esconde na 

sua forma; o que está por trás do fenômeno, a sua essência, aparece e some, nesse processo 

que é dialético e dialógico. Essa luta discursiva sofre tentativas de apagamento nos estratos 
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superiores e chega ao cotidiano da academia, porque o poder do capital molda e é, ao mesmo 

tempo, moldado pela ideologia.  

Assim, vimos nessa questão da chamada assimetria como a ideologia circula entre os 

estratos superiores e o cotidiano, saem das comunicações oficiais, descem aos corredores da 

universidade e retornam, gerando efeitos de sentidos, antecipando respostas, replicando, o 

que mais uma vez comprova  a existência do que denominamos  como uma economia 

discursiva desse campo de atividade.  

Como prova de que o dialogismo constituinte do discurso não cessa, temos os 

relatórios de acompanhamento do PNPG e a agenda nacional de pesquisa, vistos no último 

capítulo; esses documentos nos trouxeram vozes presentes no livro CAPES, 50 Anos, 

analisado no capítulo 4, apesar de mais de 50 anos de distância entre o contexto histórico do 

primeiro e os últimos, o renovado repertório linguístico empresarial aplicado para a 

universidade pública também carrega expressões da época da criação da instituição: “atração 

de novos investimentos”, “indicador de qualidade”, “plano estratégico”, confirmando a 

síntese dialética entre novo e velho (ENGELS, 1977), onde o novo carrega marcas do velho, 

possui as duas naturezas. 

Depois de analisar documentos que enfatizavam avanços, o último capítulo nos deu 

a impressão de retorno: o país parece ter voltado 50 anos, o contexto econômico de escassez, 

a volta do país ao mapa da fome, os ataques reiterados à universidade e ao conhecimento, 

dentre tantos outros retrocessos sociais. O relatório de 2013 sinalizava levemente os ventos 

que viriam, mas ainda havia um pouco da euforia desenvolvimentista da era Lula; a 

tempestade ainda não havia chegado com força aos investimentos na pós-graduação, o 

orçamento ainda estava em espiral ascendente. 

Vimos o auge do investimento em 2014. A estagnação em 2015, e a queda brusca a 

partir de 2016. Os relatórios apresentavam recomendações com base no PNPG 2011-2020 

e, a cada um, passava-se da nostalgia dos tempos de grande investimento, entre 2009 – com 

a Nova CAPES – e 2014, à falta de perspectiva e de horizonte financeiro, assim como da 

mudança de rumo dos investimentos sociais para áreas de Defesa, estratégia e 

desenvolvimento tecnológico – as áreas privilegiadas na Agenda Nacional de Pesquisa de 

2014. O tom de soberania foi substituído novamente pelo da total subalternidade ao capital 

estrangeiro, ao setor produtivo, à subalternidade da universidade ao mercado. 

Em 2019, voltamos a tempos sombrios para a universidade. O Future-se chegou.  
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ANEXOS 

 

  

Anexo A. Decreto de Criação da CAPES  

 

DECRETO Nº 29.741, DE 11 DE JULHO DE 1951.  

Institui uma Comissão para promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de pessoal 

de nível superior. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, I, da 

Constituição, 

decreta: 

Art.1º Fica instituída, sob a Presidência do Ministro da Educação e Saúde, uma Comissão 

composta de representantes do Ministério da Educação e Saúde, Departamento 

Administrativo do Serviço Público, Fundação Getúlio Vargas, Banco do Brasil, Comissão 

Nacional de Assistência Técnica, Comissão Mista Brasil, Estados Unidos, Conselho 

Nacional de Pesquisas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Confederação 

Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, para o fim de promover uma 

Campanha Nacional de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. 

Art. 2º A Campanha terá por objetivos: 

a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para 

atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

b) oferecer os indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a tôdas as 

oportunidades de aperfeiçoamentos. 

Art. 3º Para a consecução dêsses objetivos a Comissão deverá: 

a) promover o estudo das necessidades do país em matéria de pessoal especializado, 

particularmente nos setores onde se verifica escassez de pessoal em número e qualidade; 
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b) mobilizar, em cooperação com as instituições públicas e privadas, competentes, os 

recursos existentes no país para oferecer oportunidades de treinamento, de modo a suprir as 

deficiências identificadas nas diferentes profissões e grupos profissionais; 

c) Promover em coordenação com os órgãos existentes o aproveitamento das oportunidades 

de aperfeiçoamento oferecidas pelos programas de assistência técnica da Organização das 

Nações Unidas, de seus organismos especializados e resultantes de acordos bilaterais 

firmados pelo Govêrno brasileiro; 

d) Promover, direta ou indiretamente, a realização dos programas que se mostrarem 

indispensáveis para satisfazer às necessidades de treinamento que não puderem ser atendidas 

na forma das alíneas precedentes; 

e) Coordenar e auxiliar os programas correlatos levados a efeito por órgãos da administração 

federal, governos locais e entidades privadas; 

f) Promover a instalação e expansão de centros de aperfeiçoamentos e estudos post-

graduados. 

Art. 4º Haverá um fundo especial para custeio das atividades da Campanha, o qual será 

constituído de: 

a) contribuições de entidades públicas e privadas; 

b) donativos, contribuições e legados de particulares; 

c) contribuições que forem previstas nos orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios 

e de entidades para-estatais e sociedades de economia mista; 

d) Renda eventual do patrimônio da Campanha; 

e) Renda eventual dos serviços da Campanha. 

Art. 5º As contribuições de entidades públicas ou privadas serão utilizadas no mínimo de 

50% de seu valor, em programas de interêsse direto para os ramos de atividades das 

instituições contribuintes. 

Art. 6º Os programas de aperfeiçoamento mantido pelos governos locais e entidades privadas 

que atenderem aos objetivos da Campanha serão considerados como integrantes do plano 

nacional de aperfeiçoamento. 

Parágrafo único. Nesta hipótese, êsses programas poderão ser auxiliados pela Campanha, na 

forma em que ficar determinado e segundo os critérios que forem estabelecidos pela 

Comissão instituída no art. 1º. 

Art. 7º A Comissão proporá ao Presidente da República, até 31 de dezembro de 1951, a 

forma definitiva que deve ser dada à entidade incumbida da execução sistemática e regular 

dos objetivos da Campanha. 
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Parágrafo único. A Comissão proporá igualmente tôdas as medidas julgadas indispensáveis 

ao desempenho de suas funções, inclusive a requisição de servidores públicos civis, na forma 

da legislação em vigor. 

Art. 8º O Presidente da Comissão baixará as instruções necessárias à organização e execução 

da campanha. 

Art. 9º Os dirigentes dos órgãos da administração pública, das autarquias e sociedade de 

economia mista deverão facilitar o afastamento dos seus servidores selecionados para o 

programa de aperfeiçoamento instituído neste Decreto. 

Art. 10. O Banco do Brasil facilitará cambiais para as bolsas concedidas, e, na medida das 

possibilidades, a transferência dos salários e vencimentos dos beneficiários do programa de 

aperfeiçoamento. 

Art. 11.Os membros da Comissão não perceberão remuneração especial pelos seus trabalhos, 

mas serão considerados como tendo prestado relevantes serviços do país. 

Art. 12. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1951, 130º da Independência e 63º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

E. Simões Filho 

Horácio Lafer 

Francisco Negrão de Lima 

Danton Coelho 
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Anexo B. Sistema de Avaliação da CAPES  

 

O Sistema de Avaliação da Pós-graduação foi implantado pela CAPES em 1976 e desde 

então vem cumprindo papel de fundamental importância para o desenvolvimento da pós-

graduação e da pesquisa científica e tecnológica no Brasil, dando cumprimento aos seguintes 

objetivos: 

• estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de mestrado e de doutorado e 

identificar os cursos que atendem a tal padrão; 

• fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres do Conselho Nacional 

de Educação sobre autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos de mestrado e doutorado brasileiros - exigência legal para que estes possam 

expedir diplomas com validade nacional reconhecida pelo Ministério da Educação, 

MEC; 

• impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG, e de 

cada programa em particular, antepondo-lhes metas e desafios que expressam os 

avanços da ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da competência nacional 

nesse campo; 

• contribuir para o aprimoramento de cada programa de pós-graduação, assegurando-

lhe o parecer criterioso de uma comissão de consultores sobre os pontos fracos e 

fortes de seu projeto e de seu desempenho e uma referência sobre o estágio de 

desenvolvimento em que se encontra; 

• contribuir para o aumento da eficiência dos programas no atendimento das 

necessidades nacionais e regionais de formação de recursos humanos de alto nível; 

• dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-

graduação; 

• oferecer subsídios para a definição da política de desenvolvimento da pós-

graduação e para a fundamentação de decisões sobre as ações de fomento dos órgãos 

governamentais na pesquisa e pós-graduação. 

 

O Sistema de Avaliação abrange dois processos conduzidos por comissões de consultores 

do mais alto nível, vinculados a instituições das diferentes regiões do país: a Avaliação dos 

Programas de Pós-graduação e a Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-

graduação. 
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A Avaliação dos Programas de Pós-graduação compreende a realização do 

acompanhamento anual e da avaliação trienal do desempenho de todos os programas e 

cursos que integram o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG. Os resultados desse 

processo, expressos pela atribuição de uma nota na escala de "1" a "7" fundamentam a 

deliberação CNE/MEC sobre quais cursos obterão a renovação de "reconhecimento", a 

vigorar no triênio subsequente. 

 

A Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-graduação é parte do rito estabelecido 

para a admissão de novos programas e cursos ao Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG. 

Ao avaliar as propostas de cursos novos, a CAPES verifica a qualidade de tais propostas e 

se elas atendem ao padrão de qualidade requerido desse nível de formação e encaminha os 

resultados desse processo para, nos termos da legislação vigente, fundamentar a deliberação 

do CNE/MEC sobre o reconhecimento de tais cursos e sua incorporação ao SNPG. 

 

Os dois processos - avaliação dos programas de pós-graduação e avaliação das propostas de 

novos programas e cursos - são alicerçados em um mesmo conjunto de princípios, diretrizes 

e normas, compondo, assim, um só Sistema de Avaliação, cujas atividades são realizadas 

pelos mesmos agentes: os representantes e consultores acadêmicos (CAPES, 2012). 
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Anexo C. Alteração da estrutura da CAPES 

Decreto nº 74.299, de 18 de Julho de 1974 

Dispõe sobre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, 

itens III e V, da Constituição, 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

Denominações e Finalidades 

 

 

     Art. 1º. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

órgão autônomo do Ministério da Educação e Cultura, criada pelo Decreto nº 53.932, de 26 

de maio de 1964, e reformulada pelo Decreto nº 66.662, de 5 de junho de 1970, tem as 

seguintes finalidades:  

 

      I - Colaborar com a Direção do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) na 

implementação da Política Nacional de Pós-Graduação;  

      II - Promover a execução das atividades de capacitação de pessoal de nível superior, em 

consonância com as diretrizes gerais fixadas no plano Nacional de Pós-Graduação;  

      III - Gerir a aplicação dos recursos financeiros, orçamentários e de outras fontes 

nacionais e estrangeiras, destinados à implantação e desenvolvimento da pós-graduação em 

geral, na área do Ministério da Educação e Cultura;  

      IV - Analisar e compatibilizar entre si e com as normas e critérios do Conselho Nacional 

de Pós-Graduação (CNPG) e do DAU, os programas das instituições de ensino superior, 

relativos a bolsa de estudo ou assistência financeira para cursos de pós-graduação, 

aperfeiçoamento e especialização, visando principalmente ao magistérios superior;  

      V - Assessor as instituições de ensino superior na elaboração dos programas a que se 

refere o item anterior;  

      VI - Administrar projetos especiais aprovados pelo DAU, que visem a pós-graduação em 

geral ;  

      VII - Promover ou apoiar a realização de seminários e reuniões em geral para o 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior;  
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      VIII - Promover a realização de estudos e pesquisas das necessidades nacionais ou 

regionais de capacitação de pessoal de nível superior, ou realizá-los diretamente quando 

constada a conveniência;  

      IX - Participar da elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação a que se refere o 

Decreto nº 73.411, de 4 de janeiro de 1974, mediante a identificação das necessidades de 

aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e demais condições de funcionamento das 

instituições de ensino superior relativas ao ensino de pós-graduação;  

      X - Manter intercâmbio e contatos com outros órgãos da administração pública ou com 

entidades privadas inclusive internacionais ou estrangeiras, visando a celebração de 

convênios, acordos, contratos e ajustes, relativos ao aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior.  

 

CAPÍTULO II 

Estrutura Básica 

 

 

     Art. 2º. A CAPES tem a seguinte estrutura:  

 

      I - Órgão Deliberativo Conselho Técnico-Administrativo  

      II - Órgão Executivos: 

 

a) Diretoria; 

b) Divisão Técnica; 

c) Divisão de Atividades Auxiliares. 

 

     Art. 3º. O Conselho Técnico-Administrativo será constituído de 9 (nove) membros.  

 

      § 1º O Diretor da CAPES é membro nato do Conselho Técnico-Administrativo e seus 

Presidente.  

 

      § 2º Os demais membros do Conselho Técnico-Administrativo serão designados pelo 

Ministro da Educação e Cultura, sendo:  
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a) cinco representantes do Ministérios da Educação e Cultura, preferentemente 

professores de nível superior de áreas distintas do conhecimento e de diferentes regiões do 

País; 

b) um representante do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores; 

c) um representante da Secretaria de Planejamento da Presidência da República; 

d) um representante do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). 

 

      § 3º Os membros do Conselho Técnico-Administrativo mencionados nas alíneas " b" , 

"c" e "d" são indicados pelos respectivos Ministros de Estado.  

 

      § 4º O mandato dos membros do Conselhos Técnico-Administrativo será de dois anos, 

renovável por igual período.  

 

     Art. 4º. O Conselho Técnico-Administrativo, órgão de deliberação coletiva, reunir-se-á, 

ordinariamente, quatro vezes ao ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo 

Presidente, ou por dois terços de seus membros, até o máximo de oito reuniões anuais, entre 

ordinárias e extraordinárias.  

 

     Art. 5º. O Conselho Técnico-Administrativo da CAPES reger-se-á por Regimento Interno 

próprio aprovado pelo Ministro da Educação e Cultura.  

 

     Art. 6º. A CAPES será dirigida por um Diretor, nomeado em Comissão pelo Presidente 

da República.  

 

      Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições o Diretor da CAPES contará 

com o apoio de Assessores e Assistentes.  

 

     Art. 7º. A organização, a competência e o funcionamento dos órgãos mencionados neste 

Decreto serão estabelecidos em Regimento Interno, aprovado pelo Ministro da Educação e 

Cultura, na forma do artigo 6º do Decreto nº 68.885, de 6 de julho de 1971.  

 

CAPÍTULO III 

Competência dos Órgãos 
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     Art. 8º. ao Conselho Técnico-Administrativo compete:  

 

      I - Aprovar, para encaminhamento ao DAU, a programação das atividades da CAPES;  

      II - Manifestar-se antes do encaminhamento, ao Diretor-Geral do DAU, sobre:  

 

a) a proposta orçamentária e o plano anual de aplicação de recursos; 

b) a prestação de contas e o relatório anual; 

c) o quadro de pessoal e tabelas provisórias. 

 

      III - emitir parecer sobre matéria de sua competência;  

      IV - Autorizar a celebração de convênios, contratos, acordos e ajustes;  

      V - Propor a realização e elaboração de estudos, pesquisas e programas necessários ao 

funcionamento da CAPES;  

      VI - Homologar os pareceres relativos à concessão de bolsa de estudo e auxílios 

individuais ou outros apresentados pela Divisão Técnica.  

 

     Art. 9º. A Diretoria compete:  

 

      I - Promover a execução das medidas emanadas da Direção-Geral do DAU e do Conselho 

Técnico-Administrativo e adotar as demais providências necessárias ao funcionamento da 

CAPES;  

      II - Gerir o Fundo de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, de que trata o artigo 

12 deste Decreto, observado Plano de Aplicação aprovado pelo Diretor-Geral do DAU;  

      III - Admistrar programas e projetos de pós-graduação, de âmbito nacional e regional;  

      IV - Requisitar servidores da Administração Pública Federal direta e indireta, observada 

a legislação pertinente;  

      V - Convocar o Conselho Técnico-Administrativo;  

      VI - Firmar convênios contratos, acordo e ajustes com órgãos da Administração Pública 

ou com entidades privadas, inclusive nacionais ou estrangeiras, obedecida a legislação 

específica e aprovados pelo Conselho Técnico-Administrativo;  

      VII - Conceder auxílios e bolsas de estudos homologados pelo Conselho Técnico-

Administrativo;  

      VIII - Praticar todos os demais atos que estiverem na sua área de competência.  
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     Art. 10. A Divisão Técnica compete:  

 

      I - Elaborar a programação das atividades da CAPES;  

      II - promover a realização de levantamentos, estudos e pesquisa das necessidades 

nacionais ou regionais da capacitação de pessoal de ensino superior ou desenvolvê-los 

diretamente, quando constatada a conveniência;  

      III - Coordenar e avaliar as atividades de capacitação de pessoal de nível superior 

promovidas pela CAPES;  

      IV - Prestar assistência técnica às instituições de ensino superior na elaboração e 

execução de programas e projetos de pós-graduação;  

      V - orientar as instituições de ensino superior na elaboração e execução de programas e 

projetos de bolsa de estudo;  

      VI - Analisar a viabilidade dos programas e projetos de pós-graduação e de bolsa de 

estudos, inclusive quanto à compatibilização com o Plano Nacional de Pós-Graduação;  

      VII - Coordenar programas e projetos de bolsas de estudos reembolsáveis;  

      VIII - analisar e emitir parecer sobre pedidos de bolsas de estudos e auxílios individuais;  

      IX - emitir parecer sobre a conveniência do oferecimento de auxílios solicitados para a 

realização de cursos ou de atualização, aperfeiçoamento ou especialização, bem como de 

congressos, simpósios ou reuniões equivalentes;  

      X - Emitir parecer sobre convênios contratos, acordos e ajustes a serem assinados pela 

CAPES.  

 

     Art. 11. À Divisão de Atividades Auxiliares compete:  

 

      I - Centralizar, coordenar e executar as atividades relativas à:  

 

a) Administração de Pessoal; 

b) Administração de Material e Patrimônio; 

c) Administração de Serviços Auxiliares; 

d) Administração Financeira e Contábil. 

 

      II - Propor medidas que visem a melhorar os serviços que lhe estão afetos.  
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CAPÍTULO IV 

Fundo Especial 

 

 

     Art. 12. Para assegurar a autonomia financeira da CAPES nos termos do artigo 172 do 

Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, fica mantido o Fundo Especial instituído pelo 

artigo 9º do Decreto nº 66.662, de 5 de junho de 1970, com a denominação de Fundo de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (FAPES).  

 

      Parágrafo único. Constituem recursos do FAPES:    

  

a) as dotações consignadas no orçamento da União; 

b) os recursos extra-orçamentários de fontes internas e externas; 

c) os recursos diretamente arrecadados pela CAPES; 

d) as doações e auxílios; 

e) os repasses de outros fundos; 

f) o saldo verificado no final de cada exercício que constituirá receita do exercício 

seguinte; 

  

 

CAPITULO V 

Disposições Finais 

 

    Art. 13 A CAPES desenvolverá estudos objetivando a implantação de uma sistemática de 

concessão de bolsas de estudo reembolsáveis. 

 

 

     Art. 14. O Conselho Técnico-Administrativo da CAPES é órgão de deliberação coletiva 

de 3º grau, de acordo com alínea " c" do artigo 1º do Decreto de outubro de 1971.  

 

     Art. 15. A implantação da estrutura estabelecida neste Decreto ocorrerá gradativamente, 

considerando-se implantados os novos órgãos quando publicado o Regimento Interno.  
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     Art. 16. Fica o Ministro da Educação e Cultura autorizado a expedir os atos que se fizerem 

necessários à execução do presente Decreto.  

 

     Art. 17. A tabela discriminativa dos cargos em comissão e funções gratificadas do Quadro 

de Pessoal resultante das medidas de que trata este Decreto será submetida ao Departamento 

Administrativo do Pessoal Civil (DASP), para posterior aprovação.  

 

     Art. 18. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 

66.662, de 5 de junho de 1970, e demais disposições em contrário. 

 

Brasília, 18 de julho de 1974; 153º da Independência e 86º da República. 

 

ERNESTO GEISEL  

Antonio Francisco Azevedo da Silveira  

Ney Braga  

João Paulo dos Reis Velloso 

 

Publicação: 

• Diário Oficial da União - Seção 1 - 19/7/1974, Página 8133 (Publicação Original) 

• Coleção de Leis do Brasil - 1974, Página 32 Vol. 6 (Publicação Original) 
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Anexo D: A Nova CAPES 

LEI n. 11.502, DE 11 DE JULHO DE 2007  

Modifica as competências e a estrutura organizacional da fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, de que trata a Lei no 8.405, de 9 

de janeiro de 1992; e altera as Leis nos 8.405, de 9 de janeiro de 1992, e 11.273, de 6 de 

fevereiro de 2006, que autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes 

de programas de formação inicial e continuada de professores para a educação básica.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º: Os arts. 2º e 6º da Lei no 8.405, de 9 de janeiro de 1992, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

  

Art. 2º: A Capes subsidiará o Ministério da Educação na formulação de políticas e no 

desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais de magistério para a 

educação básica e superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico do País.  

§ 1º: No âmbito da educação superior, a Capes terá como finalidade subsidiar o Ministério 

da Educação na formulação de políticas para pós-graduação, coordenar e avaliar os cursos 

desse nível e estimular, mediante bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos, a formação 

de recursos humanos altamente qualificados para a docência de grau superior, a pesquisa e 

o atendimento da demanda dos setores público e privado.  

§ 2º: No âmbito da educação básica, a Capes terá como finalidade induzir e fomentar, 

inclusive em regime de colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal e 

exclusivamente mediante convênios com instituições de ensino superior públicas ou 

privadas, a formação inicial e continuada de profissionais de magistério, respeitada a 

liberdade acadêmica das instituições conveniadas, observado, ainda, o seguinte: I - na 

formação inicial de profissionais do magistério, dar-se-á preferência ao ensino presencial, 

conjugado com o uso de recursos e tecnologias de educação a distância; II - na formação 

continuada de profissionais do magistério, utilizar-se-ão, especialmente, recursos e 

tecnologias de educação a distância.  

§ 3º: A Capes estimulará a valorização do magistério em todos os níveis e modalidades de 

ensino." (NR) " 
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Art. 6º III - o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior; IV - o Conselho Técnico-

Científico da Educação Básica. § 1º: O estatuto da fundação Capes disporá sobre a 

organização e o funcionamento dos órgãos de que trata este artigo e sobre a revisão anual 

das atividades relativas à educação básica.  

§ 2º: As reuniões deliberativas dos Conselhos Técnico-Científicos serão públicas, 

ressalvadas as sessões para a apreciação de matéria cujo sigilo seja imprescindível ao 

interesse privado e da coletividade, previamente justificado." (NR) 

  

Art. 2º: São criados, no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES, os seguintes cargos de provimento efetivo: I - 140 (cento e quarenta) 

cargos de Assistente em Ciência e Tecnologia; e II - 270 (duzentos e setenta) cargos de 

Analista em Ciência e Te c n o l o g i a .  

 

Art. 3º: São criados, no âmbito do Poder Executivo federal, para fins de estruturação da 

Capes, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - 

DAS: I - 3 (três) DAS-5; II - 13 (treze) DAS-4; III - 26 (vinte e seis) DAS-3; IV - 8 (oito) 

DAS-2; e V - 2 (dois) DAS-1. Parágrafo único. (VETADO) Art. 4o Os arts. 1o e 2o da Lei 

no 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 1º ....................................................................................  

§ 1º  I - estiverem em efetivo exercício no magistério da rede pública de ensino;   

§ 3º: É vedada a acumulação de mais de uma bolsa de estudo ou pesquisa nos programas de 

que trata esta Lei." (NR) " 

Art. 2º III - até o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) mensais, para participantes de cursos 

de capacitação para o exercício das funções de formadores, preparadores e supervisores dos 

cursos referidos no inciso I do caput deste artigo, inclusive apoio à aprendizagem e 

acompanhamento pedagógico sistemático das atividades de alunos e tutores, exigida 

formação mínima em nível superior e experiência de 1 (um) ano no magistério ou a 

vinculação a programa de pós-graduação de mestrado ou doutorado  

Art. 5º: O provimento dos cargos efetivos e em comissão criados por esta Lei fica 

condicionado à comprovação de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às 

projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, assim como à existência 

de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o § 1o do 

art. 169 da Constituição Federal. Art. 6º 
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 11 de julho de 2007; 186º da Independência e 119º da República. 

  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Paulo Bernardo Silva  

José Henrique Paim Fernandes  
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Anexo E: PORTARIA Nº 59, DE 21 DE MARÇO DE 2017. Dispõe sobre o 

regulamento da Avaliação Quadrienal.  

 

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE 

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo art. 26, incisos II, III e IX do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.977, de 

30.01.2017, aprovado pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior durante a 

166ª reunião, e CONSIDERANDO o calendário de atividades da Diretoria de Avaliação para 

o ano de 2017, estabelecido na Portaria nº 9, de 12 de janeiro de 2017, R E S O L V E : 

 

Art. 1º: Aprovar o Regulamento para a Avaliação Quadrienal 2017, na forma do Anexo.  

Art. 2º O Regulamento está disponível no sítio da CAPES: 

http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica  

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. Art. 4º Revogam-se as 

disposições em contrário.  

 

GERALDO NUNES SOBRINHO  

Presidente da Capes, Substituto  

http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/legislacao-especifica
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Anexo F: Esclarecimentos Qualis 

 

Aprimoramento do processo de avaliação da pós-graduação  

Assunto: Esclarecimentos a respeito do Qualis Periódico e avaliação da produção intelectual 

 

Introdução 

 A Diretoria de Avaliação da CAPES iniciou em 2018 ações para o aprimoramento dos 

instrumentos da avaliação, tendo como motivação principal aumentar o foco na qualidade 

da formação de doutores e mestres e na excelência da pós-graduação brasileira. Foram 

consideradas as recomendações apontadas pelo relatório da Comissão Especial de 

Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG 2011-2020), centradas em 

contribuições de entidades consultadas. Esses procedimentos de melhoria estão sendo objeto 

de debate com membros da comunidade acadêmico-científica, por meio de Grupos de 

Trabalho. Veja os relatórios dos grupos em http://capes.gov.br/pt/relatorios-tecnicos-dav. As 

implementações das propostas estão sendo feitas na medida do possível e de forma paulatina 

visando impactar minimamente os processos já em andamento.  

 

Frentes de atuação  

As frentes de atuação visando ao aprimoramento do processo de avaliação são: 

 

1. Ficha de avaliação  

O aprimoramento na Ficha resultou em uma estrutura mais simplificada focando nos 

quesitos: Programa, Formação e Impacto na Sociedade. Em cada item destes três quesitos, 

as áreas deverão propor as definições e indicadores que sejam adequados às especificidades 

da área em cada modalidade, acadêmica ou profissional. Neste sentido, a nova ficha de 

avaliação busca valorizar a missão da pós-graduação, que é formar recursos humanos, e 

permitirá avaliar o conhecimento que é produzido nesse processo de formação de mestres e 

doutores, e o seu resultado final. 

  

2. Qualificação da produção intelectual  

Definição de novos critérios para o Qualis Artístico, Cultural e Classificação de Eventos, 

Classificação de Livros, Qualis Técnico/Tecnológico e Qualis Periódicos  
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3. Avaliação Multidimensional  

A avaliação multidimensional levará em conta cinco dimensões: ensino e aprendizagem; 

internacionalização; produção de conhecimento; inovação e transferência de conhecimento; 

e impacto e relevância econômica e para a sociedade. Estão em andamento três grupos de 

trabalho (Internacionalização, Impacto e Relevância e Inovação e Transferência de 

Conhecimento) que deverão propor ao CTC-ES a definição de conceitos, variáveis e 

indicadores que representem cada uma das dimensões. O referido modelo multidimensional 

pode dar uma visualização mais voltada aos resultados da pós-graduação e contribuir para 

um aprimoramento mais preciso do próprio sistema. 

  

4. Autoavaliação  

A autoavaliação dos programas será um dos pontos analisados na nova ficha de avaliação e 

foi objeto de um grupo de trabalho. A nova ficha de avaliação também passa a identificar de 

forma mais clara e precisa a necessidade de as instituições terem um planejamento da sua 

pós-graduação. 

  

Qualis periódicos  

Dentre as frentes de atuação para o aprimoramento do processo de avaliação, destaca-se 

neste comunicado a nova proposta para o Qualis Periódicos. Constata-se atualmente que a 

avaliação da produção de conhecimento nas áreas adota critérios diferenciados de 

classificação da produção científica. Isso resulta muitas vezes em distorções, uma vez que 

um mesmo periódico pode ser classificado em estratos completamente diferentes entre as 

áreas e, consequentemente, o objetivo principal do Qualis, que é avaliar a qualidade do 

periódico, é tido em detrimento a critérios de aderência à área. 

  

A nova metodologia  

O grande objetivo que norteou o estudo do Grupo de Trabalho foi a busca por critérios mais 

objetivos que permitam maior comparabilidade entre áreas de avaliação, atentando-se 

também para a internacionalização. A proposta se baseia em quatro princípios: 

 1. Cada periódico receberá apenas uma classificação, mesmo que tenha sido informado por 

programas atrelados a mais de uma área de avaliação 

 2. A classificação será dada por uma área mãe  

Para fins de uma classificação única, os periódicos informados no Coleta foram distribuídos 

para cada área mãe, que é aquela onde houve o maior número de publicações nos anos de 
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referência avaliativo (neste primeiro momento, foram considerados 2017 e 2018). Nos casos 

de empate, foi considerada área mãe aquela em que o número de publicações no periódico 

era mais representativo em relação ao total de produções da área. 

3. Qualis referência  

A nova metodologia do Qualis propõe uma classificação de referência que é dada por meio 

do uso combinado de indicadores bibliométricos e um modelo matemático. A atribuição do 

Qualis referência foi feita pela própria Diretoria de Avaliação e, portanto, as áreas já 

receberam a lista de periódicos com esta pré-classificação. As áreas de avaliação puderam 

propor alterações de até 10% em 2 estratos e 20% em 1 estrato, para cima ou para baixo. 

 4. Indicadores bibliométricos  

Os indicadores são basicamente aqueles que consideram o número de citações do periódico 

dentro de três bases: Scopus (CiteScore), Web of Science (Fator de Impacto) e Google 

Scholar (índice h5). Foi levada em consideração a categoria de área que cada base enquadra 

o periódico e a sua posição relativa dentro dela. Assim, o valor absoluto não foi considerado, 

mas sim o percentil que o periódico possui dentro das categorias. Como primeiro critério de 

estratificação, é considerado o percentil do CiteScore e/ou do Fator de Impacto. Quando o 

periódico possui valores de percentis em mais de uma base e em mais de uma categoria, 

sempre é considerado o maior valor dentre todos. No caso de o periódico não possuir 

CiteScore nem Fator de Impacto, é considerado o valor do índice h5 do Google Scholar. Para 

criar uma correlação entre os indicadores, foi feito um modelo de regressão que faz a relação 

entre valores de h5 e CiteScore. Assim, para periódicos que só possuem h5, é possível 

estimar um valor correspondente de percentil. O estrato referência foi calculado por 

intervalos iguais (12,5%) do percentil final, resultando em 8 classes com os recortes abaixo, 

o que cria faixas normalizadas que permitem comparação entre áreas distintas e que são 

populadas por critérios externos, sem necessidade de limites pré-estabelecidos:  

a) 87,5 define valor mínimo do 1º estrato (A1)  

b) 75 define valor mínimo do 2º estrato (A2)  

c) 62,5 define valor mínimo do 3º estrato (A3)  

d) 50 define valor mínimo do 4º estrato (A4)  

e) 37,5 define valor mínimo do 5º estrato (B1)  

f) 25 define valor mínimo do 6º estrato (B2) 

g) 12,5 define valor mínimo do 7º estrato (B3)  

h) Valor máximo do 8º estrato inferior a 12,5 (B4)  
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Assim, os periódicos classificados nos 4 estratos “A” são aqueles com percentis acima da 

mediana e nos 4 “B” com percentis abaixo da mediana. Com isso, a estratificação do Qualis 

passa a ter reprodutibilidade e consequente previsibilidade da classificação do periódico. 

 

Foco na qualidade  

A avaliação da pós-graduação tem o objetivo de valorizar a produção intelectual considerada 

qualificada. Contudo, com o crescimento do Sistema de pós-graduação, o volume de 

produção aumentou consideravelmente e torna-se inviável analisar individualmente todo 

esse conjunto. Assim, o Qualis deve cumprir o seu papel de qualificar de forma objetiva o 

maior volume da produção total, e o foco principal deve ser dado para a qualidade do 

conteúdo das produções. Essa análise qualitativa precisa ser restrita às produções mais 

relevantes do programa, o qual deve fazer uma autoavaliação das interações com a formação 

de pessoal e a extensão dos impactos regionais, econômicos, científicos ou para a sociedade. 

Isso será possível a partir da indicação pelos programas do que foi produzido de melhor por 

seus docentes e discentes, por meio de qualquer um de seus tipos, quer seja artigos, livros, 

teses/dissertações, produtos técnicos etc. Os programas poderão, ao final deste quadriênio, 

informar suas melhores produções na Plataforma Sucupira e justificar o porquê. Assim, 

foram estabelecidos os três níveis de avaliação da produção intelectual, sendo o nível 1 

contemplado pelo Qualis; o nível 2 focado nas melhores produções do docente, 

principalmente dentre aquelas que tenham impacto na formação discente e o nível 3 

direcionado para as produções mais relevantes do programa. 

 

CAPES  

Brasília, 9 de julho de 2019.  
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Anexo G: Future-se 

 

Perguntas e respostas 

1. O que é o Future-se? 

O Future-se busca o fortalecimento da autonomia administrativa, financeira e da gestão das 

universidades e institutos federais. Essas ações serão desenvolvidas por meio de parcerias 

com organizações sociais. O programa se divide em três eixos. 

2. Quais são os três eixos? 

Gestão, Governança e Empreendedorismo 

 

▪ promover a sustentabilidade financeira, ao estabelecer limite de gasto com pessoal nas 

universidades e institutos — hoje, em média, 85% do orçamento das instituições são 

destinados para isso; 

▪ estabelecer requisitos de transparência, auditoria externa e compliance; 

▪ criar ranking das instituições com prêmio para as mais eficientes nos gastos; 

▪ gestão imobiliária: estimular o uso de imóveis da União e arrecadar por meio de 

contratos de cessão de uso, concessão, fundo de investimento e parcerias público-

privadas (PPPs); 

▪ propiciar os meios para que departamentos de universidades/institutos arrecadem 

recursos próprios, estimulando o compartilhamento de conhecimento e experiências 

entre eles; 

▪ autorizar naming rights (ter o nome de empresas/patrocinadores e patronos na 

instituição) nos campi e em edifícios, o que possibilitaria a manutenção e modernização 

dos equipamentos com apoio do setor privado. 

Pesquisa e Inovação 

▪ instalar centros de pesquisa e inovação, bem como parques tecnológicos; 

▪ assegurar ambiente de negócios favorável à criação e consolidação de startups, ou seja, 

de empresas com base tecnológica; 

▪ aproximar as instituições das empresas, para facilitar o acesso a recursos privados de 

quem tiver ideias de pesquisa e desenvolvimento; 

▪ premiar os principais projetos inovadores, com destaque para universidades e institutos 

que tiverem melhor desempenho, respeitada as condições iniciais e especificidades de 

cada um. 

Internacionalização 
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▪ estimular intercâmbio de estudantes e professores, com foco na pesquisa aplicada; 

▪ revalidação de títulos e diplomas estrangeiros por instituições públicas e privadas com 

alto desempenho, de acordo com critérios do MEC; 

▪ facilitar o acesso e a promoção de disciplinas em plataformas online; 

▪ firmar parcerias com instituições privadas para promover publicações de periódicos fora 

do país; 

▪ possibilitar bolsas para estudantes brasileiros com alto desempenho acadêmico e atlético 

em instituições estrangeiras. 

 3. Quais as principais vantagens do programa? 

O Future-se permite que universidades e institutos aumentem as receitas próprias por meio 

de fomento à captação de recursos próprios e com maior segurança jurídica. Além disso, 

terão mais flexibilidade para realizar despesas e poderão se tornar menos dependentes do 

orçamento, contingenciamento e PEC do gasto. 

4. Isso significa que as universidades serão privatizadas? 

As universidades não serão privatizadas. O governo federal continuará a ter um orçamento 

anual destinado para as instituições. 

5. Todas as universidades terão que participar? 

Não, a adesão ao programa é voluntária. As instituições que não aderirem continuarão a 

receber os recursos do governo federal como já acontece hoje. 

6. Como funcionará o fundo do Future-se, apelidado de Fundo Soberano do 

Conhecimento? 

Trata-se de um fundo de direito privado que permitirá o aumento da autonomia financeira 

das instituições federais de ensino. O Fundo ampliará o financiamento para as atividades de 

pesquisa, extensão e desenvolvimento, empreendedorismo e inovação. A administração do 

fundo é de responsabilidade de uma instituição financeira privada e funcionará sob o regime 

de cotas. 

7. O que é uma Organização Social? 

Organização social é uma associação privada que recebe recursos do Estado para prestar 

serviço de interesse público, como saúde e educação. 

8. Qual o papel da OS no programa? 

Os contratos de gestão poderão ser celebrados com organizações sociais já qualificadas 

pelo Ministério da Educação ou por outros ministérios, sem a necessidade de chamamento 
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público, desde que o escopo do trabalho esteja no âmbito do contrato de gestão já 

existente. 

Admite-se a possibilidade de realização de um novo processo de qualificação das 

organizações sociais, para seleção daquelas que irão participar do programa. 

9. O MEC vai parar de financiar as universidades federais? 

Não, o governo federal continuará a ter um orçamento anual destinado para as instituições. 

10. Como faço para contribuir com o programa? 

Qualquer cidadão pode participar da consulta pública até 15 de agosto para dar sugestões 

para o Future-se. 

Ministério da Educação 

Brasília, 22 de julho de 2019. 
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Anexo H: Orçamento 2014 – 2004: Evolução em Reais 

 

Tabela 2: Orçamento 2014 – 2012: Evolução em Reais 

 

Fonte: https://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais 

 

Tabela 3: Orçamento 2011 – 2008: Evolução em Reais 

 

Fonte: https://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais 

 

  

https://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais
https://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais
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Tabela 4: Orçamento 2007 – 2004: Evolução em Reais

 

Fonte: https://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais 

https://capes.gov.br/orcamento-evolucao-em-reais

